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ПРОЛОГ

Буреносните облаци носеха тонове вода, 
готова да се изсипе върху многобройните 
скални образувания, струпани на групи в 
странни форми по целия склон на планина-
та. Двама мъже се провираха между скали-
те, като често поглеждаха към небето, за да 
се уверят, че имат още малко време да стиг-
нат до долмена, разположен по-надолу по 
склона, за да се скрият там от прииждащия 
дъжд. На няколко крачки от него първите 
капки ги налетяха като вражески стрели и 
те бързо се шмугнаха на сушина в кухината, 
образувана от водоравно поставена върху 
вертикални скали голяма каменна плоча. 
Кухината беше достатъчно голяма, за да се 
поберат и двамата. Те стояха неподвижно, 
заслушани в засилващия се шум на дъжда, 
който мокреше обилно всички скали наоко-
ло и превръщаше във вади пътечките меж-
ду тях. По едно време единият мъж вдигна 
ръка, посочи към намиращия се недалеч 
каменен престол и тихо каза:

— Виж, виж! Ето натам, на трона…
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 Другият се наведе, погледна натам, 
където приятелят му сочеше и потръпна. 
На престола с царствена стойка седеше 
облечена в бяла дълга риза млада руса 
жена с дълбока красота, която сякаш дъ-
ждът не докосваше. Прекрасните ѝ сини 
очи гледаха отвъд скалите към хоризонта, 
на който през дъждовните струи се виж-
даха очертанията на далечни планински 
вериги. В този миг светкавица блесна в 
небето и още преди да се чуе тътенът ѝ, 
видението се разсея в дъжда пред очите 
на двамата изумени мъже...

Недалеч от скалите, в гюловите гради-
ни дъждът обливаше храстите, отрупани 
с розов цвят и като се стичаше по мно-
гобройните им клони, попиваше в песъч-
ливата земя. Ароматът на рози се смесва-
ше с мириса на озон и правеше въздуха 
омагьосващ. Застанали на сухо под близ-
кия навес, розоберачите поглеждаха към 
небето в очакване дъждът да спре, за да 
продължат събирането на цъфналия ро-
зов цвят, когато покрай тях бавно мина, 
сякаш недокосвана от дъжда, стройна 
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светлокоса млада жена в бяла дреха с ве-
нец от рози на главата. Тя ги погледна със 
сияйните си сини очи, усмихна се загадъчно 
и след миг образът ѝ се разтвори в надига-
щите се над храстите облачета влага…
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ГЛАВА ПЪРВА
Източните Родопи – в средата на 

60-те години на миналия век

При поредния удар се чу стържене в 
камък и когато широкоплещестият копач 
размърда търнокопа, за да го извади и да 
нанесе нов удар, голямо парче от спече-
ната пръст се повдигна и отдолу се видя-
ха ситно наредени бели и черни камъче-
та, които оформяха фигура, известна на 
всички като нацистка свастика. Младежът 
остави търнокопа настрани и вдигна ръка 
да повика бригадира, който в този момент 
също се взираше в открилата се под ло-
патата му ромбовидна фигура. След ми-
нута всички се събраха и започнаха бавно 
и леко да разравят с лопатите си пръстта, 
под която се откриваха и други части от 
мозайката. Бригадирът вдигна ръка и каза:

Чакайте! Спрете! Някой трябва да 
отиде до стената на язовира и да изви-
ка техническия ръководител, защото това 
изглежда да е важна находка. 
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Аз ще отида, знам пряк път през гората 
- каза младежът с търнокопа.

Всички се събраха да огледат появили-
те се под песъчливата почва фигури, докато 
младежът бързо се катереше по склона към 
близката борова гора.

След около час по горския път се за-
даде джип, който с клатушкане и пухтене 
спря недалеч от работниците. Отвътре се 
показаха младежът и техническият ръково-
дител – едър мъж на средна възраст с леко 
посивяващи коси и младежко, изпечено от 
слънцето по строежите лице, който пъргаво 
изскочи от колата и вървейки, започна да 
говори:

— Здравейте, момчета! Я да видим как-
во сте намерили.

Щом се наведе над рова, лицето на тех-
ническия ръководител се опъна и той про-
шепна:

— А, леле мале…
Той замълча, после се обърна към бри-

гадира и каза:
— Съберете инструментите и ги заклю-

чете в бараката, а вие с младежа, който ме 
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извика, останете тук да пазите. Останали-
те отиват на другия обект. Аз ще се обадя 
в музея да пратят специалисти, че да не 
направим някоя беля, и ще се върна.

∞
В каменната сграда на регионалния 

археологически музей звънът на теле-
фона проехтя неочаквано и директорът 
стреснато вдигна глава. Не се случваше 
всеки ден някой да се сети за музея и за-
това той побърза да вдигне слушалката. 
Чу се плътен мъжки глас, който се пред-
стави като техническия ръководител на 
строежа на язовира в планините над гра-
да и каза:

— Другарю директор, обаждам се, 
защото имаме нужда от вашата помощ. 
Днес строителната бригада на малкия 
язовир на притока на реката е попаднала 
на рисунки, направени с малки мраморни 
камъчета… Прилича на мозайката, която 
съм виждал в музея в София, когато учех 
там…
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— Колко е голяма?
— Не знам, защото щом са попаднали на 

нея, работниците са спрели да копаят. Оста-
вих охрана. Обадих се в областния комитет 
на партията и оттам ми казаха да дойда да 
ви взема, ако имате нужда от транспорт. 

— Добре, ще ви чакам, защото в момен-
та не разполагаме с кола. Ще взема и двама 
от моите археолози.

∞
След дългото друсане по планинския 

път, директорът на музея и археолози-
те слязоха от джипа, отидоха до изкопа и 
щом видяха подаващата се изпод спече-
ната пръст мозайка, веднага забравиха за 
всички изтърпени по време на спешното 
пътуване неудобства. Единият от археоло-
зите извади от брезентовата си чанта малка 
шпатула и метличка и влезе в изкопа. Бавно 
и внимателно започна да разчиства пръстта 
и под метличката му започнаха да се повя-
ват правите линии на бордюра на мозаи-
чен под. Другият археолог отиде до колата 
и се върна с фотоапарат с голяма светкави-
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ца и като се наведе над колегата си, за-
почна да снима появяващата се сякаш от 
нищото стара римска мозайка. Двамата 
продължиха работа, докато последните 
слънчеви лъчи се скриха зад върховете 
на стройните високи борове на брега на 
малкия приток на река Арда с красивото 
име “Армира”.

В настъпващия мрак се чуха тихите 
думи на директора:

— Не мога да повярвам, че е истина… 
Мислех, че е само легенда, която древни-
те хроникьори са записали, за стара рим-
ска вила на богат местен тракиец, в която 
е бил пренесен след битката при Адри-
анопол1 умиращият от раните си импера-
тор Валент…

После той се обърна към хората си и 
каза:

Вече е късно и ще трябва да завием 
мозайката с брезентово платно и отно-
во да я покрием с пръст, а утре ще про-
дължим да работим на обекта „Римската 
1 Битката при Адрианопол (днешен Одрин) на 9 август 378 г. 
между римската армия под командването на източния импе-
ратор Валент и готските племена.
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вила” или по-добре - Вила “Армира”2.  А сега 
да опънем палатката и да напалим огън.

      
∞

В отдел „Култура” на Централния коми-
тет на Българската комунистическа партия 
беше свикано спешно съвещание във връз-
ка с обаждането на Председателя на Бъл-
гарската академия на науките за изключи-
телна археологическа находка в Източните 
Родопи с работно име Вила “Армира”.

Началникът на отдела се обърна към 
присъстващите:

— Другари, да не губим време! При нас 
са директорът на Националния археологи-
чески институт с музей към БАН3 и директо-
рът на регионалния музей, който със своите 
археолози е установил наличието на остан-
ки от подова римска мозайка в изкопите за 

2 Вила “Армира” е антична римска вила в близост  
до Ивайловградhttps://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%
BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
3 НАИМ-БАН работи от 1949 г. и се явява правоприемник на От-
дела за ценности към създадената през 1878-1879г. библиотека 
в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския 
археологически институт, създаден през 1921 г. като първи научен 
институт в България.
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новия язовир на река Армира в Родопи-
те. Нека чуем становището, което те са ни 
изготвили за важността на откритието.

Пръв започна директорът на НАИМ 
като подчерта изключителната важност 
от археологическа гледна точка на напра-
веното откритие и после даде думата на 
колегата си от регионалния музей, който 
даде подробности за находката и пока-
за няколко снимки, направени по време 
на първоначалните разкопки. Снимките 
вървяха от ръкана ръка и всички започ-
наха да ги коментират с въодушевление.

Началникът на отдела вдигна ръка и 
каза:

— Другари, разбирам вълнението ви, 
но трябва да решим какво предложение 
да изпратим до Политбюро на ЦК на БКП 
и до Министерски съвет. От БАН предла-
гат да отпуснем финансиране за разкоп-
ките, после да направим консултация със 
специалисти от Италия за важността на 
находката и според резултата ѝ, да поис-
каме от държавното ръководство реше-
ние за съдбата на язовира на река Ар-
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мира. Други предложения? Щом няма, ще 
оформим това предложение и ще го прид-
вижим. Закривам съвещанието!

Двамата директори се спогледаха и този 
на регионални музей тихо каза:

— Възможно ли е да се реши бързо този 
въпрос?

А другият вдигна рамене и отвърна:
— Ще видим… Времето ще покаже…



� 14 �

ГЛАВА ВТОРА
В наши дни 

Джипът се носеше уверено нагоре по 
посукания планински път въпреки връх-
литащия вятър, който караше стройните 
борови дървета да се накланят застра-
шително към земята. След като достиг-
на разклона, джипът се отби от главния 
път и се насочи по стръмно спускащата 
се между редица от огъващи се борове 
асфалтова алея, в дъното на която се бе-
лееше сградата на Националния център 
по анализи и контрол на околната среда. 
В този миг в настъпващата тъмнина за-
почна да се чува пукотът на трошащи се 
като сухи клечки дървета и джипът бързо 
се шмугна под козирката на сградата. От-
вътре изскочи млада жена, за да каже на 
посетителя, че не може да остави колата 
там, но като видя пречупващите се боро-
ве, тя махна с ръка на слезлия от джипа 
висок мъж с посребрени коси и каза: 



� 15 �

— Влизайте бързо, че става нещо страш-
но! – и се промъкна вътре, като отвори с 
усилия стъклената врата. 

Мъжът извади малък куфар на колел-
ца от багажника на джипа и влезе бързо в 
сградата. Служителката вече стоеше на ре-
цепцията и гледаше застиналия екран на 
компютъра, а после го изключи с думите: 

— Как очаквам да има интернет в такова 
време? 

Мъжът се приближи и каза:
— Здравейте! Какво време е, а? Аз ид-

вам от София. Вчера говорих с директора 
на центъра за моето идване, но бурята ме 
забави. Предполагам, че той вече не е тук, 
но сигурно е оставил съобщение за мен.

— Да, наложи се директорът да тръгне 
преди бурята и тук сме само с охранителя. 
Шефът нареди да Ви настаня в апартамента 
за гости, а срещата ви с него ще се проведе 
утре сутринта в 9.30. Нека сега да ви заведа 
в апартамента, защото се притеснявам да 
не спрат и тока в тази буря. 

Щом затвори вратата след себе си, мъ-



� 16 �

жът почувства напрежението от пътува-
нето, отпусна се на широкото легло и се 
унесе. На границата между съня и реал-
ността в съзнанието му се яви отдавна 
забравен спомен от детството: 

„Лицата на младите мъже, жени и деца 
бяха озарени от лагерния огън, а песента, 
която пееха, се сливаше с шума на гората 
и се отнасяше нагоре към звездното небе. 
Лагерът беше в подножието на върха, по 
чиито полегати склонове имаше чудно-
вати струпвания от големи камъни, които 
всеки оприличаваше на различни живот-
ни или хора. Когато песента постепенно 
затихна, се чу тънкото гласче на едно ру-
сокосо момиченце, което се открои със 
своята бистрота и чистота. Детето пееше 
и се радваше на ехото, което се отразява-
ше от камъните, а всички слушаха с впе-
рени в мрака очи, сякаш чакаха оттам да 
се появят босоногите самодиви, облече-
ни в бяло... Някой хвърли дърво в огъня и 
издигналите се искри разбудиха застина-
лите с отворени очи хора...”
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На сутринта гледката през прозореца на 
апартамента за гости беше апокалиптична 
– множество борови дървета се въргаляха 
пречупени и само дънерите им стърчаха 
след страховития вчерашен смерч… 

Мъжът с посребрените коси се наведе 
през прозореца и видя, че джипът му е не-
покътнат под козирката на входа. Опита се 
да набере номер от мобилния си телефон, но 
явно връзките още не бяха възстановени и 
той бързо излезе от апартамента и се насо-
чи към рецепцията. Там стоеше същата млада 
жена, която с извинителна усмивка каза:

— За съжаление няма да можем да ви 
предложим закуска. Имаме само кафе и 
бисквити. Вероятно директорът ще закъс-
нее, защото дърветата са паднали на шосе-
то и чух преди малко, че багерите са започ-
нали да ги разчистват.

Не се притеснявайте! Аз ще изляза да 
огледам наоколо…

∞
 Директорът на центъра беше светъл 

мъж в края на четиридесетте с ясни откри-
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ти очи, които гледаха госта с неприкрит 
интерес и сякаш казваха: „Не всеки ден 
може да видиш тук самия шеф на Аген-
цията за специални операции – Димитър 
Канев. Какво ли може да е толкова важно, 
за да дойде сам в планината, далеч от 
удобния си столичен кабинет?”. След се-
кунда директорът се изправи зад бюрото 
си и посрещна госта с думите:

— Радвам се да се запозная с вас, гос-
подин Канев! Добре дошли!

— Добре заварили, господин Кова-
чев! 

Докато се настаняваха в креслата до 
мраморната масичка, Ковачев каза:

— От разговора по телефона не ми 
стана съвсем ясно каква точно е целта на 
посещение ви. Та за какво всъщност ста-
ва въпрос?

— Господин Ковачев, излишно е да 
казвам, че разговорът ни е поверителен. 
Вие ми бяхте препоръчан от моят бивш 
колега и приятел господин Недев, който 
е работил за този център като консултант 
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по сигурността. От него разбрах, че тук раз-
полагате със съвременна техника, а и вие 
познавате добре околността. Причината да 
съм тук е, чеполучихме информация от спе-
циалните служби на друга европейска стра-
на за странни обекти, заснети от спътник 
недалеч оттук.

— Недалеч оттук? И къде по-точно? – 
попита Ковачев.

— На около километър от Вила “Арми-
ра”…

— Към гръцката граница?
— Не, навътре в нашата територия.
— И какво е притеснителното в тези 

обекти?
— Притеснителното е, че не за пър-

ви път тук се появява информация за тези 
обекти. Твърди се, че сведения за тях има от 
руснаците още от времето на социализма, а 
и че се споменават и в архивите на тайните 
общества на Третия райх от тридесетте го-
дини на миналия век…

Веждите на Ковачев бяха високо пов-
дигнати и той възкликна:
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— Гледай ти какви работи са ставали 
под носа ни! Много, много интересно!  
Вече ми стана ясно защо лично сте се за-
ели с това. Какво трябва да направя сега?

— Мисля, че е добре да отидем на 
място с вашата кола, която и без това чес-
то е виждана в района. А има ли къде да 
приберем моя джип?

— Да, да! Ще го приберем в гаража. 
Ще предупредя охранителя и момичето 
на рецепцията да не споменават на нико-
го за вашето посещение. Другите правят 
външни измервания и ще дойдат тук утре, 
така че, ако искате, можем да тръгваме. 
  

∞

Планинският път ги изведе на една 
малка поляна сред високи борови дър-
вета на възвишение на по-малко от ки-
лометър източно от Вила “Армира”. Щом 
слязоха от джипа и се огледаха наоколо, 
Ковачев посочи на юг към дърветата:

— Вижте, оттук се вижда водонапор-
ната кула, която е до Вила “Армира”. Само 
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тя е останала от прекратения строеж на язо-
вира.

— Е, сега ще ни е от полза като ориен-
тир – каза Канев и започна внимателно да 
наглася таблета си според снимките на ра-
йона, които беше получил от чуждите спе-
циални служби.

— А те защо са снимали района? – попи-
та Ковачев като надничаше над рамото на 
Канев и разглеждаше снимките.

— Обясниха, че са проверявали външ-
ните европейски граници от сателит и слу-
чайно в обхвата им е влязъл и този район.

— Какво точно ще търсим?
— Ето сега ще увелича снимката и ще ви 

покажа…
Канев нагласи таблета и започна да уве-

личава изображението. Изведнъж пред 
очите им започнаха да се виждат тъмни 
ивици.

— Това прилича на пътеки, но тук пъ-
теки не се виждат… А всъщност дали  не са 
тунели?

Канев погледна Ковачев и тихо каза:
— Добро попадение! И чуждите експер-
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ти изказаха такова предположение и въ-
просът е докъде водят?

— Интересна работа! Не съм чувал 
за такива тунели, макар че моят баща се 
е занимавал много с околността на Вила 
“Армира”… Той работеше в регионалния 
музей дълги години и от него съм чувал 
много неща, но за тунели не съм. За съ-
жаление той почина миналата година.

— Съжалявам за баща ви! – замисле-
но каза Канев и после продължи: – А той 
дали има личен архив?

— Всъщност да. Баща ми живееше в 
къщата ни в едно близко село и там имаше 
цяла стая с бележници, записки, карти…

— Добре ще е после да отидем до там, 
ако не възразявате.

— Не, винаги нося ключа в мен, така 
че като приключим тук, може да отско-
чим до Мезек.

Двамата мъже тръгнаха към центъра 
на поляната, следвайки линиите от сате-
литната снимка и когато стигнаха в среда-
та, започнаха внимателно да се оглеждат 
в тревата за някакви следи. По едно вре-
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ме Канев вдигна глава по посока на Вила 
“Армира” и каза тихо като на себе си:

— Вила “Армира” е открита през 1964 
година, но е била построена вероятно през 
III век след Христа и е имала стопанство. 
Ако предположим, че тук наистина има ту-
нели, то е възможно да са били прокопани 
заедно с изграждането на някакви градини 
или други части от стопанския двор или пък 
някой по-късно да ги е направил, за да се 
осигури безопасен изход от вилата…

— Или пък да са служели за съхранява-
не на вино… В този район се прави много и 
хубаво вино.

— Всъщност би могло да са служели като 
изба, но ми е интересно дали някой друг не 
ги е открил след това и не ги е ползвал за 
други цели…

— Е, през тези хиляда и седемстотин го-
дини всичко може да се е случило, а и кой 
ли не е минал оттук… Най-добре е да доне-
са скенера от колата, за да направим някол-
ко проби. 

Ковачев обикаляше по поляната със 
скенера, закупен по европейска програма и 
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се радваше, че тогава беше настоял той 
да остане в списъка с необходимото обо-
рудване за центъра. Като приключи със 
заснемането, той отиде до джипа, отвори 
задния капак и прикачи скенера към лап-
топ. След няколко минути започнаха да се 
виждат заснетите изображения и двамата 
с Канев впериха очи в очертаващите се 
сенки на подземни тунели…
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ГЛАВА ТРЕТА

Очите на лечителя леко се разтвори-
ха, когато в стаята влезе висока, зеленоока, 
светла жена и преди още да поздрави, той 
видя прекрасното сияние на нейната енер-
гия – преливаща от зелено към светло ли-
лаво. Лечителят тръсна глава, за да се уве-
ри, че наистина вижда това чисто сияние 
над главата на една видимо преминала през 
много изпитания жена. Такова сияние беше 
виждал на младини, когато с един приятел 
бяха застигнати от дъжда край едно вълну-
ващо въображението тракийско светилище 
и се бяха скрили под голямата плоча на един 
долмен. Поглеждайки към близкия каменен 
трон, той беше видял светла жена с такова 
сияние. Показа го и на приятеля си, но виде-
нието мигновено изчезна. И сега след тол-
кова години той го видя отново над главата 
на своята близка роднина Евгения Нотева и 
много се учуди, че не го е забелязал досега.

— Здравей, Жени! Заповядай на тера-
сата! Нали харесваш гледката към Витоша? 
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Как си? Не сме се виждали след експери-
мента, който направихме с тракийските 
лечебни текстове4.

— Здравей, майсторе! Домъчня ми за 
тебе и реших да те навестя.

— Да ти предложа един от моите со-
кове?

— О, да, с удоволствие! Никой не ги 
прави като теб, ама и ти не даваш рецеп-
тата – закачи го весело Евгения.

— Ще я дам на този, който заслужава 
– каза с усмивка майстор Боян и наля сок 
с тъмнозлатист цвят във високи стъклени 
чаши.

След като отпиха по глътка, майстор 
Боян погледна Евгения с проницателните 
си очи и каза:

— Сега ще ми кажеш ли защо наисти-
на си дошла?

— Не може да те излъже човек, май-
сторе! 

Евгения замълча и после каза делово:
— Ще продължим работата по екс-

перимента с тракийските текстове. Канев 
4 Тайните на стария архив, Издателство „Буквите” – декември 
2018 година.
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се обади преди няколко дни и ми разказа 
интересни неща от скорошното си посеще-
ние в Източните Родопи. Иска пак да събе-
рем екипа, но трябва да сме изключително 
предпазливи, защото нещата стават сери-
озни, а и силните на деня са започнали да 
проявяват нездрав интерес.

— Добре… Как смяташ да го направим?
— Ти наскоро нали имаш рожден ден?
— Да, така е.
— — Тогава, ако искаш мога да ти помог-

на с едно градинско парти и докато навън 
се забавляват, екипът може да се уедини за 
малко в твоя кабинет и да обсъдим какво да 
правим. Едва ли другите ще ни усетят, щом 
опитат виното ти под асмата.

— И без това не съм се виждал с прия-
телите скоро, така че ще го направим. Кажи 
на Канев, че може да го организираме в съ-
бота и така на никого няма да му се стори 
странно, а и ние ще имаме време да се под-
готвим.

— Аз ще подготвя някои неща и ще ти 
помогна с подреждането, а ти започни да 
си правиш списък с гостите…
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Майстор Боян изведнъж смени темата 
като попита:

— Жени, ти чувала ли си се скоро с 
твоя немски приятел д-р Ханс Майер?

— Да, говорихме преди месец по ли-
чен въпрос. Защо питаш?

— Просто нещо ми хрумна – каза май-
стор Боян с тайнствена усмивка.

∞

В топлата съботна вечер многоброй-
ните гости започнаха едни след други да 
пристигат във вилата в полите на Витоша, 
в която майстор Боян малко неочаквано 
ги беше поканил на рождения си ден. Под 
красивата асма беше подготвена богата 
трапеза, а из голямата градина бяха на-
слагани фенери, които ѝ придаваха осо-
бено приятен вид. Майстор Боян посре-
щаше гостите, а Евгения ги настаняваше 
около масата и им предлагаше напитки. 

 С напредването на вечерта и пови-
шаването на настроението гостите не за-
белязаха как един по един хората от екипа 
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на Канев изчезваха в дъното на градината 
и през задния вход влизаха в кабинета на 
майстор Боян. Щом всички се събраха, Ка-
нев ги огледа и тихо каза:

— Не мислех, че толкова скоро пак ще 
се наложи да ви събирам, но през миналата 
седмица трябваше да направя една самос-
тоятелна акция в Източните Родопи, за коя-
то е добре да ви разкажа. Още повече, че 
ще ми е необходима вашата помощ.

Хората от екипа на Канев5, с които досега 
беше работил по тайните проекти – Евгения 
Нотева – изследовател на архиви и експерт 
от службите, неговите съученици собстве-
никът на старата вила астрофизикът Петър 
Камбуров и юристът Иван Денев, старият 
му колега и експерт по сигурността Недев, 
двамата криминолози от Агенцията, както и 
лечителят-билкар майстор Боян – го гледаха 
с любопитство, което все повече нараства-
ше, докато той им разказваше на какво се е 
натъкнал недалеч от Вила “Армира”. Канев 
им спомена за сателитните снимки и после 
им показа на екрана на лаптопа си видеата, 
5 Виж трилогията „Тайните на старата вила” и романа „Тайните на 
стария архив”.
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които беше направил Ковачев с лазерния 
триизмерен скенер. Всички слушаха без-
мълвно, а накрая той ги погледна изпита-
телно и попита:

— Е, какво мислите?
В настъпилото мълчание отвън се 

чуваше шумът от градинското парти, на 
което никой от гостите не подозираше, 
че тук, в кабинета на лечителя майстор 
Боян се обсъждат необикновени събития, 
които щяха да променят живота на много 
хора…

— Кога започваме? – попита единият 
от криминолозите, което подейства като 
сигнал за разбуждане и всички ентусиа-
зирано се включиха в планирането на за-
дачата.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Отпуснат в дълбокото кресло, професор 
Димов със слушалки на уши и със затво-
рени очи слушаше записите на тракийски-
те лечебни текстове, с които бяха провели 
експеримента в болницата с екипа на Ка-
нев под ръководството на майстор Боян. 
Професионалният му интерес се беше по-
вишил неимоверно, след като видя резул-
татите от експеримента и той продължи 
работа по текстовете и по записите. С вся-
ко ново прослушване тракийските думи 
по някакъв странен начин започнаха да 
събуждат у него неочаквани чувства и из-
викваха пред затворените му очи образи 
на пейзажи, сгради, руини, които от една 
страна му изглеждаха познати, а от друга 
му се виждаха някак странни, защото сега 
ги виждаше в блясъка на първоначалния 
им вид… Плътният глас продължаваше да 
произнася древната тракийска реч, а зву-
ците постепенно го унесоха и професорът 
отпусна глава на една страна… В съзнание-
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то му започнаха да се движат картини от 
тракийски светилища, вили с прекрасни 
мозайки, гробници, тюрзиси6 в планина-
та и скални градове, сред които той за-
почна да различава някои от частите на 
Перперикон, но в един цялостен вид, а не 
като останките от днешно време. Върве-
ше по улиците на един истински град, а 
около него се движеха хора със старинно 
облекло, сякаш са статисти във филм за 
траките. Когато стигна до цистерните, той 
видя как от тях наливат проблясващо на 
слънцето червено вино в делви, а от ко-
вачницата се чуваха ударите на чуковете, 
изковаващи монети. По-надолу по глав-
ната улица имаше жени, които продаваха 
в кошове плодове и из въздуха се носеше 
миризма от близката пещ на току-що опе-
чени царевични питки. Продължи надолу 
и изведнъж видя на трона на Дионисий 
да седи млада русокоса жена с дълбока 
хубост и прекрасни сини очи, които го 
разтърсиха, когато тя изви глава и го пог-
ледна косо над красивото си бяло рамо… 

6 Каменен тракийски дворец
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Той не можеше да спре да ѝ се любува, но 
тълпата го понесе нагоре по улицата. Някои 
от лицата на хората наоколо му напомняха 
за други лица, но само като далечен спо-
мен от съвсем друго време и място, въпре-
ки че всичко изглеждаше напълно истин-
ско. Воден от тълпата, професорът стигна 
до кладенеца с вода и като се надвеси над 
него, видя себе си, но с брада и бяла дреха, 
препасана през кръста с широк колан. По-
сле образът се разми и на негово място се 
появи красива постройка с големи прозор-
ци, разположена близо до река. Вратата се 
отвори и той видя вътре просторни светли 
помещения с прекрасни мозаични подове, 
окъпани в слънчевата светлина. Зад изящна 
бяла мраморна ограда се виждаше дълбок 
басейн, в който се къпеха голи млади жени 
с венци на главата. После една пътека зад 
сградата го поведе към варовиков скат, в 
който се виждаше вход към тунел, а наоколо 
имаше големи съдове за вино.  Понечи да 
влезе в тунела, но някой го хвана за рамото 
и тогава професорът отвори очи, огледа се 
стреснато наоколо, за да види само много-
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бройните лавици с книги в кабинета си и 
надвесеното над него лице на асистента 
му, който му казваше:

— Професор Димов, професор Ди-
мов, добре ли сте? Да не ви е зле?

— Не, не, просто съм се унесъл докато 
прослушвам едни записи…

— Търси ви една жена - Нотева или 
нещо такова.

— А, Евгения… Покани я да влезе – 
каза професора като се изправи, прокара 
пръсти през косата си и разтри лицето си.

— Асистентът му покани Евгения Но-
тева и докато влизаше, тя се обърна към 
асистента: 

— Благодаря, че ми помогнахте! – А 
после каза на професора: – Аз почуках на 
вратата и като не чух отговор, реших да 
почакам.

— Асистентът ги погледна с любо-
питство, но побърза да излезе щом усети 
подканващия го поглед на професора.

— Здравейте, професор Димов! Изви-
нявам се, че идвам без покана, но снощи 
се видяхме с господин Канев и той помо-
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ли да ви потърся.
— Здравейте, Евгения! Радвам се да ви 

видя отново. Заповядайте, седнете! За как-
во става дума?

— Господин Канев е попаднал на много 
интересна информация, касаеща околност-
та на Вила “Армира” и би искал да ви покажа 
тези снимки, защото са свързани с истори-
ята на траките. Както обикновено, всичко, 
свързано с господин Канев, е поверително 
– каза Евгения с усмивка и му подаде флаш-
ка със снимките.

— Вила “Армира” ли? – попита професо-
рът с озадачено лице и после бързо сложи 
флашката в лаптопа си и внимателно почна 
да разглежда снимките. 

— Тази информация е от спътник и си-
гурно е със специален произход, нали?

— Да, така е и затова ще ви помоля да 
не копирате снимките на вашия лаптоп.

— Не, не е необходимо, аз видях за как-
во става дума. Можете ли да предадете на 
господин Канев, че е нужно да отидем на 
място, но ако се налага да се правят разкоп-
ки, то ще трябва съответното разрешение. 
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Ако той може да го издейства като посочи 
един по-голям район, за да не изтече кон-
кретна информация, ще е бъде добре… 
Чакайте, чакайте, сега се сетих, че една 
колежка се кани да прави разкопки край 
Вила “Армира” и ако успея да се включа 
в нейната група, ще можем да започнем 
веднага. А ако господин Канев може да 
ни осигури някакво финансиране, то ще 
ѝ кажа, че имаме спонсор и ще ѝ предло-
жа да си разделим работата. Може би на 
някакъв етап ще трябва да ѝ дам малко 
информация, но нека господин Канев да 
прецени каква да е тя.

— Добре, професор Димов! Ще пре-
дам всичко и ще ви се обадя в най-скоро 
време. Довиждане!

Като се ръкува с професора, Евгения 
взе флашката и напусна кабинета му.

Професор Димов отново се върна 
към виденията от съня си и си каза: „Какво 
беше това? Дали не е някакво непознато 
и неочаквано въздействие на тракийски-
те текстове? И защо в унеса си видях точ-
но Вила “Армира”? Накъде ме насочват 
древните?...”
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ГЛАВА ПЕТА

Благодарение на Канев, допълнително-
то финансиране на разкопките беше оси-
гурено с нечувана бързина с помощта на 
спонсорството на фирмата на неговия стар 
колега Недев. Професор Димов беше успял 
да убеди колежката си да разшири района 
на проучването, като я успокои, че той ще 
се заеме с новата част. Тя прие с голямо об-
лекчение, защото и без това беше претру-
пана с работа, а и неочакваната финансо-
ва помощ ѝ дойде много добре. Колегата ѝ 
беше казал, че е осигурил модерна техни-
ка, която така и не ползвали в някакъв си 
екологичен център, и като обеща редовно 
да я информира за развитието на разкоп-
ките, веднага след края на изпитната сесия 
замина за Източните Родопи. Колежката му 
нямаше как да знае, че проф. Димов пътува 
заедно със самия Недев и двамата крими-
нолози от екипа на Канев, които бяха участ-
вали във всички досегашни проучвателни 
пътувания в страната във връзка с тайните 
проекти на Третия райх.
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Щом пристигнаха в селото, те бързо 
намериха къщата на директора на центъ-
ра Ковачев, която той любезно им беше 
предоставил за времето на разкопките, и 
като се настаниха, веднага потеглиха към 
Вила “Армира”, за да направят първона-
чален оглед. Канев им беше донесъл от 
своето първо посещение тук снимки на 
много карти и документи от архива на 
бащата на Ковачев, но сега можеха да 
разгледат целия архив. Очакваха и Евге-
ния Нотева да се присъедини като спе-
циалист по архивите, но все още не беше 
ясно кога точно.

Щом стигнаха до поляната, гостите от 
София видяха, че Ковачев вече ги чака 
там и е подготвил апаратурата за повто-
рен оглед, което им спести много вре-
ме. Професорът и криминолозите вед-
нага започнаха проучването, което бяха 
планирали предварително. Те разделиха 
поляната, която се намираше над ската 
недалеч от Вила “Армира”, на квадрати, 
като забиваха дървени колчета и започ-
наха методично да правят измервания 
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с преносимия скенер квадрат по квадрат, 
тръгвайки от центъра към краищата на по-
ляната. Денят беше дълъг и това им поз-
воли да приключат заснемането до залез 
слънце. През това време Недев и Ковачев 
наблюдаваха дали някой случайно няма да 
се приближи и да започне да любопитства 
какво правят тук с тази апаратура. Двамата 
бяха работили усилено по осигуряване на 
безопасността на Националния център по 
анализи и контрол на околната среда и се 
бяха сработили добре. Приемаха с интерес 
тази нова задача, която се беше появила 
неочаквано, още повече, че нещата под-
сказваха любопитно развитие. Докато гле-
даше работата на криминолозите, Ковачев 
се подсмихна и каза:

— Някой може да ни вземе за иманяри 
с тези уреди…

— Е, иманярите сигурно имат и пищови, 
а не само измервателна техника като наши-
те хора –  отговори Недев и отиде до колата, 
за да извади бинокъла от жабката. Започна 
да оглежда наоколо и като видя движение 
на посетители около Вила “Армира”, тихо 
каза:
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Днес закъсняхме, но ще е добре утре 
професорът да посети колегите си от Вила 
“Армира”, за да ги предупреди, че сме тук, 
а и неговата колежка сигурно им е казала, 
че една група ще започне разкопки нао-
коло по-рано от нейната експедиция.

Вечерта групата хапна набързо в сел-
ската кръчма и се прибра да си почине, 
но проф. Димов изгаряше от любопитство 
да прегледа заснетия от скенера матери-
ал и всички се скупчиха около компютъ-
ра. Димов отвори записа на първия ква-
драт и започна методично да уголемява 
снимката сантиметър по сантиметър, но 
не се виждаха никакви сенки на подзем-
ни тунели до момента, в който единият от 
криминолозите каза:

— Я върни пак целия кадър. Добре, 
а сега може ли да го завъртиш така, че 
да съвпадне със сателитната снимка. Виж 
сега къде се пада, а пътеките или тунели-
те на снимката започват отляво на този 
квадрат. Дай да видим съседния квадрат.

Димов отвори съседния квадрат и пак 
започна внимателно да изследва изобра-
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жението. В този момент в стаята влезе Ко-
вачев, който беше останал заедно с гостите 
в къщата и беше отишъл да потърси нещо в 
стаята с архива на баща му, и каза:

— Вижте какво намерих в една от пап-
ките в долния шкафа на библиотеката! 

Всички се обърнаха и погледнаха сло-
жената на масата карта, която имаше из-
вестна прилика със сателитната снимка, но 
беше направена на ръка, сякаш беше пре-
копирана от друг документ, а не просто на-
рисувана.

Димов взе картата и я приближи до очи-
те си и после попита:

— И откога е тази карта, Ковачев?
— От 1965 година предполагам, защото 

тя е написана върху папката и  другите до-
кументи в нея…

В настъпилата тишина Недев каза с яс-
ния си баритон:

— Е, едно е сигурно - тунелите не са ко-
пани скоро заради мигрантите или други 
подобни. Доколкото знам от Канев, твоят 
баща и неговите хора са били извикани при 
откриването на Вила “Армира”.
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— Да, така е и той много се гордееше 
с това.

— Възможно ли е още тогава да е по-
паднал на някаква карта върху плоча, мо-
зайка или нещо такова и да я е прекопи-
рал върху лист хартия?

— Не съм чувал да говори за такава 
карта, но ако искате, може да прегледаме 
и другите документи в папката – предло-
жи Ковачев и отиде да я донесе.

След малко се върна, но имаше леко 
разтревожен вид и каза:

— Стори ми се, че някой прескочи 
дувара към улицата. Може би е добре да 
видим дали всичко е наред с колите…

Недев тръгна пръв и даде знак на дру-
гите да изчакат. Внимателно отвори вход-
ната врата и леко заслиза по стълбите към 
двора, в дъното на който се виждаха две-
те паркирани коли. Отиде при своя джип 
и като извади от багажника устройство 
за откриване на бръмбари, започна да го 
проверява внимателно. После се наведе 
и извади изпод задната броня малко тех-
ническо устройство и си каза:



� 43 �

— Аха, проследяващо устройство… Е, 
няма да го счупя, но ще го сложа ето тук на 
този клон… 

После провери и бронята на колата на 
Ковачев, но там нямаше нищо. Огледа още 
малко наоколо, но на лунната светлина по 
каменните плочи на двора не се виждаха 
следи от обувки и той се върна в къщата 
като каза на другите:

В това село толкова близо до границата 
явно не обичат много пришълците… Някой 
може да ни е взел за трафиканти на хора…

— Защо? – попита Димов.
— Защото ни бяха сложили проследява-

що устройство – отговори Недев.
— А как сте сигурен, че не е било там 

отпреди да дойдем тук? – продължи да пита 
Димов, защото явно не подозираше колко 
добър експерт по сигурността е Недев.

Сутринта преди да тръгнем от София, а 
и преди да отидем до Вила “Армира”, про-
верих джипа и нямаше нищо. Докато вече-
ряхме, по навик наблюдавах паркинга и не 
видях никой да се приближава до колата, 
така че единствената възможност е била 
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тук. Вероятно някой ни е видял край Вила 
“Армира” и е подал сигнал към когото 
трябва.

Ковачев се замисли и после каза:
— Когато се шегувахме днес на по-

ляната, че някой може да ни вземе за 
иманяри, неволно си помислих, че може 
наистина наблизо да има иманяри. Те ви-
наги се навъртат покрай такива специал-
ни обекти като Вила “Армира” и може да 
са ни забелязали.

Недев се обърна към Димов:
— Професоре, утре ще отидем до 

Вила “Армира” да се представим на коле-
гите ви, за да не създаваме паника.

— Добре, съгласен съм! – каза профе-
сорът и отново се вгледа в картата, която 
беше донесъл Ковачев.

Недев се извини, че трябва да се оба-
ди по телефона и излезе от стаята.

∞
Професор Димов и Недев вървяха по 

алеята към входа на Вила “Армира” и с 
любопитство разглеждаха обновения вид 
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на обекта. Недев тихо попита:
— И са какво е толкова специална тази 

вила?
Димов се усмихна и отвърна:
— Ще цитирам колежката Гергана Ка-

бакчиева, която ръководеше разкопките 
през 1987 година: „Вила “Армира” е един-
ственият паметник с мозайки, върху които 
са изобразени портрети на хора, които са 
живели преди 2000 години…7”

— Виж, това е интересно… Когато рабо-
тех в Центъра на Ковачев, идвахме дотук, 
но не можахме да влезем поради реставра-
ционните работи, така че сега ще ми бъде 
много интересно, още повече с водач като 
вас…

— С удоволствие ще ви разведа…

7 Интервю с археолога доц.д-р Гергана Кабакчиева http://www.
focus-news.net/opinion/0000/00/00/24585/


