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ГЛАВНИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Американци
СЕМЕЙСТВО ДЮЪР
Камерън Дюър
Урсула „Бийп“ Дюър, негова сестра
Уди Дюър, негов баща
Бела Дюър, негова майка
СЕМЕЙСТВО ПЕШКОВ-ДЖЕЙКС
Джордж Джейкс
Джаки Джейкс, негова майка
Грег Пешков, негов баща
Лев Пешков, негов дядо
Марга, негова баба
СЕМЕЙСТВО МАРКАНД
Верина Марканд
Пърси Марканд, неин баща
Бейб Лий, нейна майка
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ЦРУ
Флорънс Гиъри
Тони Савино
Тим Тедър, почти пенсиониран
Кийт Дорсет
ДРУГИ
Мария Самърс
Джоузеф Хюго, ФБР
Лари Мохини, Пентагон
Нели Фордам, стара любов на Грег Пешков
Денис Уилсън, сътрудник на Боби Кенеди
Скип Дикерсън, сътрудник на Линдън Джонсън
Леополд „Лий“ Монтгомъри, репортер
Хърб Гулд, телевизионен журналист от предаването „Днес“
Сузи Канън, светска репортерка
Франк Линдеман, собственик на телевизионна мрежа
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Джон Ф. Кенеди, тридесет и пети президент на САЩ
Джаки, негова съпруга
Боби Кенеди, негов брат
Дейв Пауърс, асистент на президента Кенеди
Пиер Селинджър, говорител на президента Кенеди
Преподобният доктор Мартин Лутър Кинг Младши*, председател на Конференцията на християнските водачи от Юга
Линдън Б. Джонсън, тридесет и шести президент на САЩ
Ричард Никсън, тридесет и седми президент на САЩ
Джими Картър, тридесет и девети президент на САЩ
Роналд Рейгън, четиридесети президент на САЩ
Джордж Х. У. Буш, четиридесет и първи президент на САЩ
Дж. Едгар Хувър, директор на ФБР
* Всички цитати на думите на доктор Мартин Лутър Кинг Мл. са възпроизведени със
съгласието на наследниците, със съдействието на Райтърс Хауз като агент на собственика,
Ню Йорк, Ню Йорк, и са защитени с авторско право 1963, 1968, подновено 1991 и 1996
на Корета Скот Кинг. – Б.п
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Британци
СЕМЕЙСТВО ЛЕКУИТ-УИЛЯМС
Дейв Уилямс
Иви Уилямс, негова сестра
Дейзи Уилямс, негова майка
Лойд Уилямс, депутат, негов баща
Ет Лекуит, баба на Дейв
СЕМЕЙСТВО МЪРИ
Джаспър Мъри
Ана Мъри, негова сестра
Ева Мъри, негова майка
МУЗИКАНТИ ОТ ГРУПИТЕ „ГАРДСМЕН“ И „ПЛЪМ НЕЛИ“
Лени, братовчед на Дейв Уилямс
Лу, барабанист
Бъз, басист
Джефри, китарист
ДРУГИ
граф Фицхърбърт, наречен Фиц
Сам Кейкбред, приятел на Джаспър Мъри
Байрън Честърфилд (псевдоним на Брайън Чесновиц), музикален агент
Ханк Ремингтън (псевдоним на Хари Райли), поп звезда
Ерик Чапман, изпълнителен директор на звукозаписна компания
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Германци
СЕМЕЙСТВО ФРАНК
Ребека Хофман
Карла Франк, осиновителка на Ребека
Вернер Франк, осиновител на Ребека
Вали Франк, син на Карла
Лили Франк, дъщеря на Карла и Вернер
Мод фон Улрих, по баща Фицхърбърт, майка на Карла
Ханс Хофман, съпруг на Ребека
ДРУГИ
Бернд Хелд, учител
Каролин Кунц, певица
Одо Фослер, духовник
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Валтер Улбрихт, първи секретар на Германската единна социалистическа партия (комунистическа)
Ерих Хонекер, наследник на Улбрихт
Егон Кренц, наследник на Хонекер
Поляци
Станислав „Стас“ Павлак, офицер
Лидка, приятелка на Кам Дюър
Данута Горска, активистка от Солидарност
Реални исторически личности
Ана Валентинович, кранистка
Лех Валенса, водач на профсъюза Солидарност
генерал Ярузелски, министър-председател
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Руснаци
СЕМЕЙСТВО ДВОРКИН-ПЕШКОВ
Таня Дворкина, журналистка
Димка Дворкин, референт в Кремъл, брат близнак на Таня
Нина, приятелката на Димка
Аня Дворкина, тяхна майка
Григорий Пешков, техен дядо
Катерина Пешкова, тяхна баба
Владимир, винаги наричан Володя, техен вуйчо
Зоя, съпругата на Володя
ДРУГИ
Даниил Антонов, редактор в ТАСС
Пьотр Опоткин, главен редактор
Василий Енков, дисидент
Наталия Смотрова, служителка в Министерството на външните работи
Ник Смотров, съпруг на Наталия
Евгений Филипов, сътрудник на министъра на отбраната Родион Малиновски
Вера Плетнер, секретарка на Димка
Валентин, приятел на Димка
маршал Михаил Пушной
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Никита Сергеевич Хрушчов, генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз
Андрей Громико, външен министър по времето на Хрушчов
Родион Малиновски, министър на отбраната по времето на
Хрушчов
Алексей Косигин, председател на министерския съвет
Леонид Брежнев, наследник на Хрушчов
Юрий Андропов, наследник на Брежнев
Константин Черненко, наследник на Андропов
Михаил Горбачов, наследник на Черненко
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От други народи
Пас Олива, кубински генерал
Фредерик Биро, унгарски политик
Енок Андерсен, датски счетоводител

ЧАСТ ПЪРВА

qŠem`
1961

1.

Š

айната полиция привика Ребека Хофман в един дъждовен понеделник през шестдесет и първа.
Сутринта беше обикновена. Съпругът ѝ я откара на работа
с жълтеникавия си Трабант 500. Из елегантните улици в стария
център на Берлин още зееха ями от бомбардировките по време
на войната, освен на местата, където новите бетонни сгради стърчаха
като зле направени изкуствени зъби. Докато шофираше, Ханс разсъждаваше за работата си:
– Съдилищата служат на съдиите, на адвокатите, на полицията, на
правителството – на всички, освен на жертвите на престъпления – рече
той. – Това е нормално в западните капиталистически страни, обаче при
комунизма съдилищата определено трябва да служат на народа. Колегите ми явно не го съзнават.
Ханс работеше в Министерството на правосъдието.
– Женени сме от една година, познаваме се от две, а не съм срещала
никого от колегите ти – установи Ребека.
– Ще те отегчат – начаса отговори Ханс. – До един са юристи.
– Има ли жени?
– Не. Не и в моя отдел – работата на Ханс беше административна: да
посочва съдии, да определя датите на процесите, да организира съдилищата.
– Все пак бих искала да се запозная с тях.
Ханс беше силен мъж, който се бе научил да се сдържа. Ребека го
наблюдаваше и съзря в очите му познатия проблясък на гняв заради нейното настояване. Ханс го овладя с усилие на волята.
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– Ще уредя нещо. Може някоя вечер да идем на бар.
Ханс беше първият срещнат от Ребека мъж, който можеше да се сравнява с баща ѝ. Беше самоуверен и властен, но винаги я изслушваше.
Имаше добра работа – малко хора можеха да си позволят собствена кола
в Източна Германия – а държавните служители обикновено бяха праволинейни комунисти. Обаче Ханс изненадващо споделяше политическия
скептицизъм на Ребека. Също като баща ѝ и той беше висок, хубав и
добре облечен. Той беше мъжът, когото тя бе чакала.
Докато се ухажваха, само веднъж се беше усъмнила в него и то за
кратко. Участваха в дребно пътно произшествие. Вината беше изцяло
на другия шофьор, който излезе от пряката без да спре. Такива неща се
случваха всеки ден, но Ханс полудя от гняв. Макар щетата по двете коли
да беше минимална, той повика полицията, показа служебната си карта
от Министерството на правосъдието и изиска арест за другия шофьор за
опасно шофиране и отвеждането му в затвора.
После се бе извинил на Ребека за избухването. Тя се беше уплашила
от неговата отмъстителност и за малко да прекрати връзката им. Но Ханс
обясни, че не бил на себе си заради напрежението в работата, и Ребека
му повярва. Вярата ѝ се оправда: Ханс никога повече не направи подобно
нещо.
След като бяха излизали година и спяха заедно в почивните дни повече от шест месеца, Ребека започна да се чуди защо той не ѝ предлага
да се омъжи за него. Не бяха деца: по онова време тя беше на двадесет
и осем, а той – на тридесет и три. Затова Ребека му предложи. Ханс се
изуми, но каза да.
Сега спря пред нейното училище. Училищната сграда беше модерна
и добре оборудвана: комунистите се отнасяха сериозно към образованието. Пред входа пет от по-големите момчета стояха под едно дърво и пушеха. Без да обръща внимание, че я зяпат, Ребека целуна Ханс в устата.
После излезе от колата.
Момчетата я поздравиха вежливо, но тя усещаше лъстивите им юношески погледи върху тялото си, докато цапаше през локвите в двора.
Ребека беше от политическо семейство. Дядо ѝ беше депутат на социалдемократите в Райхстага до идването на Хитлер на власт. Майка ѝ
беше градски съветник, също от социалдемократическата партия, в краткия следвоенен период на демокрация в Източна Германия. Ала сега Източна Германия бе комунистическа тирания и Ребека не виждаше смисъл
да се занимава с политика. Затова насочи идеализма си в учителстването
с надеждата следващото поколение да е не толкова догматично, а да е
по-състрадателно и по-умно.
В учителската стая провери извънредната програма на дъската за съобщения. Днес повечето ѝ часове бяха в смесени класове – две групи
ученици, натъпкани в една стая. Ребека преподаваше руски, но се налага-
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ше да взема и часове по английски. Не говореше езика, обаче поназнайваше нещо от британската си баба, Мод, все още жизнена на седемдесет.
За втори път искаха от Ребека да преподава английски и тя се замисли за текст. Първия път използва листовка, раздавана на американските
войници, в която им се обясняваше как да се разбират с германците. Беше
забавно за учениците и те научиха много. Днес навярно щеше да напише
на дъската текста на някоя известна песен, например „Туист“ – непрекъснато я пускаха по радиото на американската армия – и щеше да ги
накара да го преведат на немски. Нямаше да е редовен урок, но това беше
най-доброто, което можеше да направи.
Училището отчаяно страдаше от недостиг на учители, защото половината бяха емигрирали в Западна Германия, където заплатите бяха с
триста марки месечно по-високи и хората бяха свободни. Така беше в
повечето училища в Източна Германия. И не бяха само учителите. Лекарите можеха да удвоят доходите си на запад. Майката на Ребека, Карла,
беше старша сестра в голяма източноберлинска болница и си скубеше
косите заради недостига на лекари и сестри. Същото беше в индустрията
и дори във въоръжените сили. Това беше национална криза.
Докато Ребека записваше текста на песента в тетрадка и се мъчеше да
си припомни стиха за „моята малка сестричка“, заместник-директорът
влезе в учителската стая. Бернд Хелд беше може би най-добрият приятел
на Ребека извън семейството ѝ. Беше слаб тъмнокос мъж на четиридесет,
със синкав белег на челото – беше ударен от шрапнел, когато беше участвал в отбраната на възвишенията Зеелов в последните дни на войната.
Преподаваше физика, но споделяше интереса на Ребека към руската литература и по няколко пъти седмично обядваха заедно сандвичи.
– Слушайте всички – подзе Бернд. – Боя се, че имам лоши новини.
Анселм ни напусна.
Разнесе се изненадано шушукане. Анселм Вебер беше главният учител. Беше верен комунист – налагаше се. Ала явно принципите му бяха
надвити от привлекателните западногермански богатство и свобода.
Бернд продължи:
– Ще заема неговото място, докато успеят да назначат нов главен учител.
Ребека и всеки друг учител в училището знаеше, че самият Бернд би
трябвало да получи поста, ако се вземаха под внимание способностите; но
Бернд беше изключен, защото не искаше да постъпи в Социалистическата
единна партия ГЕСП – комунистическа партия във всичко освен името.
По същата причина и Ребека никога нямаше да стане главен учител.
Анселм я молеше да влезе в партията, но това беше немислимо. За нея
щеше да е като да влезе в лудница и да се преструва, че всички са нормални.
Докато Бернд разпределяше извънредните часове, Ребека се питаше
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кога ли ще назначат новия главен учител. След една година? Колко щеше
да продължи кризата? Никой не знаеше.
Преди първия час тя провери в своето отделение за писма, но беше
празно. Пощата още не беше дошла. Навярно и раздавачът беше отишъл
в Западна Германия.
Писмото, което щеше да обърне живота ѝ с главата надолу, още пътуваше.
В първия час Ребека обсъди руската поема „Медният конник“ с голяма група седемнадесет– и осемнадесетгодишни ученици. Водеше този
урок още от първата си година като учителка. Както винаги, поведе учениците из съобразения с партийната линия съветски анализ и обясни как
Пушкин решава конфликта между личния и обществения интерес в полза на обществения.
В обедната почивка Ребека отнесе сандвича си в кабинета на главния
учител и седна до голямото бюро срещу Бернд. Погледна етажерката с
евтини глинени бюстове: Маркс, Ленин и източногерманския комунистически вожд Валтер Улбрихт. Бернд проследи погледа ѝ и се усмихна.
– Лукав е Анселм. С години се преструваше на правоверен, а сега –
дим да го няма.
– Не се ли изкушаваш да заминеш? – попита тя Бернд. – Разведен си,
нямаш деца, нямаш връзки.
Бернд се озърна, все едно се чудеше дали някой не подслушва, после
вдигна рамене.
– Обмислял съм го – кой ли не е? Ами ти? Баща ти и без това работи
в Западен Берлин, нали?
– Да, има фабрика за телевизори. Но майка ми е твърдо решена да
остане на изток. Тя казва, че трябва да решаваме проблемите си, а не да
бягаме от тях.
– Срещал съм се с нея. Тигрица.
– Вярно. А къщата, в която живеем, е на нашето семейство от поколения.
– А съпругът ти?
– Отдаден е на работата си.
– Значи не трябва да се тревожа, че може да те загубя. Добре.
– Бернд... – подзе Ребека, после млъкна.
– Изплюй камъчето.
– Мога ли да ти задам един личен въпрос?
– Разбира се.
– Ти напусна съпругата си, понеже тя имаше връзка.
Бренд застина, но отговори:
– Точно така.
– Как откри?
Бернд потръпна, като от внезапна болка.
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– Нещо против, че питам? – притесни се Ребека. – Прекалено лично
ли е?
– Нямам нищо против да го кажа на теб. Попитах я направо и тя призна.
– Но какво те направи подозрителен?
– Множество дребни неща...
Ребека го прекъсна:
– Телефонът звъни, вдигаш, от другата страна няколко секунди мълчание, после затварят.
Той кимна.
Ребека продължи.
– Половинката ти накъсва бележка на малки парченца и ги пуска в тоалетната. В почивните дни го привикват на неочаквано заседание. Вечер
по два часа пише нещо, което не ти показва.
– Божичко – тъжно рече Бернд. – Говориш за Ханс.
– Има любовница, нали? – Ребека остави сандвича, нямаше апетит. –
Кажи ми честно какво мислиш.
– Толкова съжалявам.
Преди четири месеца Бернд я целуна веднъж в края на есенния срок.
Вземаха си довиждане, пожелаваха си весела Коледа и тогава той лекичко я улови за ръката, наведе глава и я целуна по устните. Тя го помоли
никога повече да не го прави и каза, че все пак би искала да са приятели.
А през януари, когато се върнаха на училище, и двамата се преструваха,
че нищо не се е случило. Даже няколко седмици по-късно Бернд ѝ каза,
че има среща с една вдовица на негова възраст.
Ребека не искаше да насърчава безнадеждни желания, но Бернд беше
единственият човек, с когото можеше да разговаря, с изключение на семейството си, а не искаше да ги тревожи, още не.
– Толкова бях сигурна, че Ханс ме обича – каза тя и очите ѝ се напълниха със сълзи. – И аз го обичам.
– Може би той те обича. Някои мъже просто не могат да устояват на
изкушения.
Ребека не знаеше дали Ханс е доволен от сескуалния им живот. Никога не се оплакваше, но правеха любов само около веднъж седмично,
което според нея беше недостатъчно за младоженци.
– Искам само да имам свое семейство, като на майка ми, където всеки
е обичан, подкрепян и защитаван – каза тя. – Мислех, че с Ханс мога да
имам такова семейство.
– Навярно още можеш – отговори Бернд. – Една афера не е задължително край на брака.
– В първата година?
– Лошо е, съгласен съм.
– Какво би трябвало да направя?
– Трябва да го попиташ. Може да признае, може и да отрече, но поне
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ще знае, че знаеш.
– И после какво?
– Ти какво искаш? Би ли се развела с него?
Тя поклати глава.
– Никога не бих го напуснала. Бракът е обещание. Не можеш да спазваш обещанията си само когато ти е угодно. Трябва да ги спазваш и когато са против желанията ти. Това означава.
– Аз направих обратното. Би трябвало да не ме одобряваш.
– Не съдя нито тебе, нито някого другиго. Говоря просто за себе си.
Обичам съпруга си и искам той да е верен.
Усмивката на Бернд беше изпълнена с възхищение, но и със съжаление.
– Надявам се да получиш каквото искаш.
– Ти си добър приятел.
Би звънецът за първия час от следобедната смяна. Ребека стана и
прибра обратно сандвича в хартиената опаковка. Нямаше да го яде нито
сега, нито по-късно, но подобно на всички хора, преживели войната, се
ужасяваше от изхвърлянето на храна.
– Благодаря ти, че ме изслуша – каза тя.
– Не ти дадох голяма утеха.
– Напротив, даде ми – възрази тя и излезе.
Когато приближи класната стая за урока по английски, се досети, че
не е довършила текста на „Туист“. Но беше учителка достатъчно отдавна, та да импровизира.
– Кой е чувал песента „Туист“? – високо попита тя от вратата.
Всички я бяха чували.
Ребека отиде на дъската и взе парче тебешир.
– Какви са думите?
Учениците веднага завикаха.
Ребека написа на дъската: „Хайде, скъпа, да танцуваме туист“. После
попита:
– И как е това на немски?
За известно време забрави тревогите си.
В следобедното междучасие намери писмото в отделението си в учителската стая. Преди да го отвори, си направи чаша разтворимо кафе.
Когато го прочете, изтърва кафето.
Единственият лист носеше заглавка „Министерство на държавната
сигурност“. Това беше официалното название на тайната полиция; неофициалното беше ЩАЗИ. Писмото беше от някой си сержант Шолц и
ѝ заповядваше да се яви в кабинета му в главното управление за разпит.
Ребека почисти разсипаното кафе, извини се на колегите си, престори
се, че всичко е наред, и отиде в дамската тоалетна, където се затвори в
една кабинка. Имаше нужда да помисли, преди да се довери някому.

