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В памет на моите баби и дядовци
Том и Мини Фолет
Артър и Беси Евънс

ГЛАВНИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Американци
СЕМЕЙСТВО ДЮЪР
сенатор Гас Дюър
Роза Дюър, жена му
Уди Дюър, по-големият им син
Чък Дюър, по-малкият им син
Урсула Дюър, майка на Гас
СЕМЕЙСТВО ПЕШКОВ
Лев Пешков
Олга Пешков, жена му
Дейзи Пешков, дъщеря им
Марга, любовница на Лев
Грег Пешков, син на Лев и Марга
Гладис Анджелъс, кинозвезда, също любовница на Лев
СЕМЕЙСТВО РУЗРОХ
Дейв Рузрох
Джоан Рузрох, дъщеря му
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ХОРА ОТ ВИСШЕТО ОБЩЕСТВО В БЪФАЛО
Дот Реншоу
Чарли Фаркарсън
ДРУГИ
Джо Брехунов, престъпник
Брайън Хол, профсъюзен организатор
Джаки Джейкс, старлетка
Еди Пари, моряк, приятел на Чък
капитан Вандърмиър, началник на Чък
Маргарет Каудри, красива наследница
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ФИГУРИ
президентът Франклин Д. Рузвелт
Маргьорит „Миси“ ЛеХанд, негова секретарка
вицепрезидентът Хари Труман
Кордел Хъл, държавен секретар
Съмнър Уелс, заместник-държавен секретар
полковник Лесли Гроувс, армейски инженерен корпус
Англичани
СЕМЕЙСТВО ФИЦХЪРБЪРТ
граф Фицхърбърт, или Фиц
княгиня Беа, жена му
„Бой“ Фицхърбърт, виконт на Абъроуен,
по-големият им син
Анди, по-малкият им син
СЕМЕЙСТВО ЛЕКУИТ-УИЛЯМС
Ет Лекуит (по баща Уилямс), депутат от Олдгейт
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Бърни Лекуит, мъж на Ет
Лойд Уилямс, син на Етел, природен син на Бърни
Мили Лекуит, дъщеря на Етел и Бърни
ДРУГИ
Руби Картър, приятелка на Лойд
Бинг Уестхамптън, приятел на Фиц
Линди и Лизи Уестхамптън, дъщерите-близначки на Бинг
Джими Мъри, син на генерал Мъри
Мей Мъри, сестра му
Маркиз Лаутър, или Лаути
Наоми Ейвъри, най-добрата приятелка на Мили
Ейб Ейвъри, братът на Наоми
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ФИГУРИ
Ърнест Бевин, депутат, министър на външните работи
Немци и австрийци
СЕМЕЙСТВО ФОН УЛРИХ
Валтер фон Улрих
Мод, жена му (по баща лейди Мод Фицхърбърт)
Ерик, синът им
Карла, дъщеря им
Ада Хемпел, тяхна прислужница
Курт, извънбрачен син на Ада
Роберт фон Улрих, втори братовчед на Валтер
Йорг Шлайхер, партньор на Роберт
Ребека Розен, сирак
СЕМЕЙСТВО ФРАНК
Лудвиг Франк
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Моника, жена му (по баща Моника фон дер Хелбард)
Вернер, по-големият им син
Фрида, дъщеря им
Аксел, по-малкият им син
Ритер, техен шофьор
граф Конрад фон дер Хелбард, баща на Моника
СЕМЕЙСТВО РОТМАН
доктор Исаак Ротман
Ханелоре Ротман, жена му
Ева, дъщеря им
Руди, синът им
СЕМЕЙСТВО ФОН КЕСЕЛ
Готфрид фон Кесел
Хайнрих фон Кесел, синът му
ГЕСТАПО
комисар Томас Маке
инспектор Крингелайн, началник на Маке
Райнхолд Вагнер
Клаус Рихтер
Гюнтер Шнайдер
ДРУГИ
Херман Браун, най-добрият приятел на Ерик
фелдфебел Шваб, градинар
Вилхелм Фрунце, учен
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Руси
СЕМЕЙСТВО ПЕШКОВИ
Григорий Пешков
Катерина, жена му
Владимир, винаги наричан Володя, синът им
Аня, дъщеря им
ДРУГИ
Зоя Воротинцева, физик
Иля Дворкин, офицер от тайните служби
полковник Лемитов, началник на Володя
полковник Бобров, офицер от Съветската армия в Испания
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ФИГУРИ
Лаврентий Берия, ръководител на НКВД
Вячеслав Молотов, министър на външните работи
Испанци
Тереза, начална учителка
Уелсци
СЕМЕЙСТВО УИЛЯМС
Дай Уилямс, „Дядо“
Кара Уилямс, „Баба“
Били Уилямс, депутат от Абъроуен
Дейв, по-големият му син
Киър, по-малкият му син
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СЕМЕЙСТВО ГРИФИТС
Томи Грифитс, политически агент на Били Уилямс
Лени Грифитс, син на Томи

ЧАСТ ПЪРВА

dprc`Š` qŠp`m`

П Ъ Р ВА ГЛ А ВА

1933 година

j

арла разбираше, че родителите ѝ ще се скарат. Влезе в
кухнята и на секундата усети неприязънта, всепроникваща като студа на берлинския вятър преди някоя февруарска снежна буря. За малко да се обърне и да си излезе.
Те рядко се разправяха. През повечето време бяха
привързани един към друг – даже твърде привързани. Карла се
свиваше, когато се целуваха пред други хора. Приятелите ѝ го
намираха за странно – родителите им не правеха така. Веднъж
каза на майка си. Тя се засмя доволно и ѝ отвърна:
– Един ден след сватбата Голямата война ни раздели.
Майка ѝ бе родена англичанка, макар въобще да не ѝ личеше.
– Аз останах в Лондон, а той се върна в Германия и бе мобилизиран.
Карла беше чувала историята много пъти, но майка ѝ не спираше да я разказва.
– Мислехме, че войната ще продължи три месеца, но не го
видях цели пет години. През цялото време копнеех да го докосна.
Затова не ми е омръзнало и досега.
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Баща ѝ беше същият.
– Майка ти е най-умната жена, която познавам – заяви той в
кухнята само преди няколко дни. – Затова се и ожених за нея. Не
заради…
Замлъкна и двамата с майка ѝ се засмяха заговорнически, сякаш на единадесет години Карла не знаеше нищо за секса. Толкова конфузно.
Понякога обаче имаше караница. Карла разпознаваше признаците. Предстоеше избухването на нова.
Седяха един срещу друг на двата края на масата. Баща ѝ бе
строго облечен в тъмносив костюм, колосана бяла риза и черна
атлазена вратовръзка. Както винаги изглеждаше елегантен, въпреки оредяващата коса и леко изпъкналата под златната верижка на часовника жилетка. Лицето му беше застинало в привидно
спокойствие. Карла познаваше израза от миговете, когато някой
от семейството го е ядосал с някоя постъпка.
Държеше в ръка брой от седмичното списание Демократ, където майка ѝ водеше колонка за политически и дипломатически
клюки под псевдонима Лейди Мод. Бащата на Клара зачете на
глас:
– Новият канцлер господин Адолф Хитлер дебютира в дипломатическите кръгове на приема на президента Хинденбург.
Карла знаеше, че президентът е глава на държавата. Избираха
го, но за да стои като рефер над всекидневните политически разправии. Канцлерът пък бе първият министър. Хитлер бе назначен
за канцлер, но неговата Националсоциалистическа партия нямаше пълно мнозинство в Райхстага – парламента на Германия –
тъй че засега останалите партии можеха да възпират нацистките
изстъпления.
Баща ѝ изговаряше думите с отвращение, все едно го караха да
спомене нещо отблъскващо като канализационните води.
– Господин канцлерът явно се чувстваше неловко във вечерен
фрак.
Майката на Карла отпиваше от кафето си, гледаше към улицата и си даваше вид, че е заинтересувана от забързалите на работа
хора, увити в шалове и ръкавици. И тя се преструваше на спокойна, но дъщеря ѝ знаеше, че просто очаква мига си.
Препасала престилка, прислужницата Ада стоеше на плота и
режеше сирене. Постави чиния пред бащата на Карла, но той не
ѝ обърна внимание.

1933 ГОДИНА
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– Господин Хитлер бе видимо очарован от Елизабета Черути. Културната съпруга на италианския посланик бе в поръбена с
черно-розова кадифена вечерна рокля.
Майка ѝ винаги пишеше за дрехите на хората. Обясняваше, че
помагало на читателя да си ги представи. Самата тя се обличаше
чудесно, но времената бяха трудни и от години не бе купувала
нищо ново. Тази сутрин изглеждаше стройна и елегантна в тъмносиня кашмирена рокля, най-вероятно купена около раждането
на Карла.
– Госпожа Черути е еврейка и убеден фашист. Разговорът им
продължи доста време. Дали е помолила Хитлер да спре с подклаждането на омразата към евреите?
Баща ѝ плесна списанието върху масата.
Започна се, рече си Карла.
– Наясно си, че това ще вбеси нацистите – произнесе той.
– Надявам се да ги вбеси – отвърна хладно майка ѝ. – Станат
ли някога доволни от статиите ми, зарязвам работата.
– Дразниш ли ги, стават опасни.
Очите на майка ѝ пробляснаха гневно.
– Не смей да ме гледаш снизходително, Валтер. Знам, че са
опасни – и точно затова съм против тях.
– Просто не виждам смисъл в това да ги гневиш.
– Ти ги нападаш в Райхстага.
Баща ѝ бе депутат от Социалдемократическата партия.
– Аз участвам в сериозни дебати.
„Както обикновено“, помисли си Карла. Баща ѝ бе логичен,
предпазлив, законопослушен. Майка ѝ имаше усет за стил и чувство за хумор. Той постигаше своето със спокойно упорство; тя
действаше с чар и дързост. По това се различаваха напълно.
Баща ѝ добави:
– Аз не докарвам нацистите до бяс.
– Най-вероятно, защото не им пречиш достатъчно.
Остроумието ѝ го ядоса и повиши тон:
– Мислиш си, че им вредиш с шегички?
– Подигравам им се.
– За теб това замества аргументите.
– Смятам, че се нуждаем и от двете неща.
Баща ѝ се ядоса още повече.
– Мод, не виждаш ли, че излагаш себе си и семейството си на
опасност?
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– Напротив. Истински опасното нещо е да не се подиграваме
на нацистите. Що за живот ще водят децата ни, ако Германия стане фашистка държава?
Такива разговори тревожеха Карла. Не можеше да слуша приказки как семейството е в опасност. Животът трябваше да върви
по обичайния си начин. Искаше ѝ се вечността да се състои от
сутрините в кухнята – родителите ѝ седят един срещу друг на
чамовата маса, Ада е на плота, а брат ѝ Ерик отново закъснява и
трополи по стълбите. Защо ли нещата трябваше да се променят?
Цял живот сутрин на закуска слушаше разговори за политика,
та мислеше, че разбира работата на родителите си и амбициите
им да направят Германия по-хубаво място за живеене за всички
хора. Напоследък обаче приказваха различно. Изглежда смятаха,
че се задава страшна опасност, но Карла не можеше да си представи добре каква точно.
Баща ѝ продължи:
– Господ ми е свидетел, правя всичко, каквото мога, за да обуздая Хитлер и сбирщината му.
– Аз също. Само че щом го вършиш ти, смяташ, че поведението ти е разумно – отвърна Мод и чертите на лицето ѝ се изопнаха
в негодувание. – Върша ли го аз, обвиняват ме, че излагам семейството на опасност.
– И напълно основателно – рече Валтер. Караницата едва започваше, но в същия миг Ерик зачатка като кон надолу по стълбите и залитна в кухнята с провиснала от рамото училищна чанта.
Беше тринадесетгодишен, две години по-голям от Карла, и над
горната му устна стърчаха непривлекателни черни косъмчета.
Когато бяха малки, Карла и брат ѝ си играеха постоянно, но това
време бе отминало; понеже израсна твърде много на височина,
той се правеше, че я смята за глупава и инфантилна. Тя всъщност
беше по-умна от него и бе наясно с много непостижими за Ерик
неща – като месечния цикъл на жените например.
– Какво свиреше накрая? – попита той майка си.
Сутрин често ги будеше пианото – роял Стейнуей, наследен,
както и къщата, от родителите на баща им. Майка им свиреше
сутрешно време, понеже – както казваше – през остатъка от деня
била твърде заета, а вечерта – твърде уморена. Тази сутрин изсвири соната от Моцарт, а след нея джазова мелодия.
– Казва се „Тигър рагтайм“ – обясни тя на Ерик. – Искаш ли
сирене?

1933 ГОДИНА
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– Джазът е упадъчен – уведоми я синът ѝ.
– Не говори глупости.
Ада поднесе на Ерик чиния със сирене и нарязан кренвирш и
той захвана да ги тъпче в устата си. Карла намираше обноските
му ужасни.
Баща му го изгледа сурово.
– Кой ти обяснява подобни глупости, Ерик?
– Херман Браун казва, че джазът не е музика, а само негърски
шум.
Херман бе най-добрият приятел на Ерик, а баща му – член на
Националсоциалистическата партия.
– Нека Херман опита да го изсвири – баща им погледна жена
си и лицето му омекна. Тя му се усмихна и той продължи:
– Доста отдавна майка ви опита да ме научи да свиря рагтайм,
но не можах да овладея ритъма.
Тя се засмя:
– Все едно да опиташ да научиш жираф да кара ролкови кънки.
Карла с облекчение установи, че битката е приключила. Започна да се усеща по-добре. Взе си парче черен хляб и го топна
в млякото.
Ерик обаче искаше да спори.
– Негрите са низша раса – дръзко произнесе той.
– Не е вярно – търпеливо възрази баща му. – Ако някое черно
момче израсне в хубава къща, пълна с книги и картини, и посещава скъпо училище с добри учители, то може да се окаже
по-умно от теб.
– Това е смешно! – запротестира Ерик.
Включи се и майка му:
– Недей да наричаш баща си смешен, глупаво момче!
Изрече го меко – бе изразходвала гнева си върху баща им. Звучеше уморена и разочарована.
– Нито ти, нито Херман Браун знаете за какво говорите.
Ерик продължи:
– Но арийската раса е най-висшата – нали ние управляваме
света!
– Нацистките ти приятелчета въобще не познават историята
– обади се баща му. – Древните египтяни са построили пирамидите, когато древните германци са живеели в пещери. През Средните векове арабите са владеели света – и мюсюлманите са се
занимавали с алгебра, когато немските князе не са можели дори
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да напишат името си. Това няма нищо общо с расата.
Карла се намръщи и запита:
– Тогава с какво има нещо общо?
Баща ѝ я погледна нежно:
– Много уместен въпрос, зададен от много умно момиче.
Тя се изчерви от похвалата.
– Цивилизациите изгряват и залязват – китайците, ацтеките,
римляните – но никой не знае защо всъщност.
– Хайде, довършвайте закуските и нахлузвайте палтата – каза
майка им. – Става късно.
Баща им измъкна часовника си от джоба на жилетката и го
погледна учудено:
– Не е късно.
– Трябва да заведа Карла у семейство Франк – обясни жена му.
– Девическото училище е затворено за един ден – май поправят
пещта – тъй че Карла ще изкара днешния ден с Фрида.
Фрида Франк бе най-добрата приятелка на Карла. И майките
им бяха най-добри приятелки. Когато са били млади, Моника,
майката на Фрида, е била влюбена в бащата на Карла. Веднъж
бабата на Фрида съобщи на момичетата този забавен факт след
повечко шампанско.
Баща ѝ се поинтересува:
– А защо Ада не се грижи за Карла?
– Ада има час при доктора.
– Аха.
Карла очакваше баща ѝ да продължи с въпроса какво не е наред с Ада, но той само кимна, сякаш вече знаеше, и остави часовника настрана. Тя самата искаше да пита, но нещо ѝ каза да не го
прави. Отбеляза си наум да полюбопитства по-късно и веднага
забрави всичко.
Валтер излезе пръв в дългото си черно палто. После Ерик нахлупи шапка – килната колкото може по-назад, сякаш всеки миг
ще падне, каквато бе модата сред приятелите му – и последва
баща им през вратата.
Карла и майка ѝ помогнаха на Ада за масата. Карла обичаше прислужницата почти колкото майка си – когато беше съвсем
малка, тя се грижеше за нея непрекъснато, докато не тръгна на
училище, понеже майка ѝ винаги бе ходила на работа. Ада все
още беше неомъжена. Беше на двадесет и девет и изглеждаше
грозничка, въпреки хубавата си усмивка. Миналото лято се сбли-

