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Първа част

1

Датата върху писмото, изпратено от Ню Йорк с клеймо от пре-
дишната седмица, бе отпреди пет седмици. То свидетелстваше за 
дългия период на нерешителност, който е трябвало да преодолее 
подателят, преди да го пусне в пощенския клон. Това писмо измък-
ваше Артуро Кинер от тресавището, в което беше натикал живота 
си, но то не предполагаше избавление, а горчив финал, преход от 
едно непоносимо терзание към друго още по-голямо.

След студената зима, настъпването на пролетта на Канарския 
архипелаг в началото на март се долавяше в дните с ясно небе и 
в сияйните нощи. През последните години Артуро Кинер страда-
ше от мъчително безсъние. Когато се примиряваше с мисълта, че 
няма да заспи, започваше да броди из къщата, понякога необлечен 
и бос. Накрая обикновено отиваше в кабинета, откъдето слушаше 
крякането на жабите, седнал върху огромен камък, който му служе-
ше за диван и който възприемаше като най-ценното имущество от 
семейното наследство. Пълнолунието му навяваше спомени. Поня-
кога прекарваше часове в плен на лутащата се памет, зареял изгубен 
поглед към хоризонта и в отблясъците на сребристата луна върху 
спокойните води на огромния океан.

Едва навършил двайсет и шест години, Артуро Кинер се ожени 
за петнайсетгодишната Алехандра Минео. Бяха се венчали преди се-
дем години и макар бракът им да не беше съвсем истински, той дори 
и за миг не беше преставал да съществува, тъй като в него нямаше не-
приязън или изневяра. Възрастта на Алехандра и обстоятелствата по 
обвързването задължаваха Артуро да направи единственото, което за 
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истински мъж като него можеше да се смята за достойно: да я остави 
да си тръгне. Но с тази си упоритост той се погубваше. Преглъщаше 
любовта си, а впоследствие, като в зловреден кръг, тя се процеждаше 
отново през шевовете на незарасналите му рани. 

Три години и половина след като тя замина да учи висше обра-
зование, Алехандра и Артуро не споделяха друга взаимност освен 
някое и друго позвъняване на разсъмване от другия край на света и 
честите писма, дълбокомислени и прочувствени, изричащи много 
повече чрез премълчаното, отколкото чрез написаното.

Най-горният неотворен плик от купчинката с писма, която му 
оставиха на масата сутринта, поясняваше, че се отнася за лична ко-
респонденция. Веднага щом го видя, Артуро разбра, че е получил 
новината, която толкова много очакваше и от която толкова много 
се страхуваше. Докато четеше, мъка заседна като буца в гърлото му:

Артуро, скъпи мой, измина повече от година, откакто реших 
да напиша това писмо, но трябваше да го подхващам отново и 
отново, защото ми липсваше смелост да го довърша. Винаги ще 
съм ти благодарна, че се ожени за мен, когато все още бях дете и 
затова че ме насърчи да стана това, което съм. Но сега вече съм 
жена, трябва да продължа живота си. Скоро ще се видим и се 
надявам дотогава да си подготвил документите за развода ни, за 
да може ти да се освободиш от задължението, а аз да постигна 
щастието, което ми липсва.

Знаеше, че тя ще остане завинаги в сърцето му, че в самотата 
си ще я открива във всеки пейзаж, във всяко кътче на паметта си, 
но това не го утешаваше. Беше постъпил справедливо – опита се да 
остане верен и на себе си, и на нея. Беше я обичал и щеше да про-
дължава да я обича, потънал в мълчание, по онзи безумно красив, 
но непохватен и често мъчителен за него начин, по който все още 
мислеше, че трябва да я обича. 

*  *  *
Минаваше три часа през нощта след деня, поставил началото 

на края. 
Мъж, облечен в черно, ловко избягва добре осветеното стълби-

ще, покатерва се на високия каменен зид и стига до задната част на 
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къщата. Натъква се на отворена врата. Зад нея изключва основния 
шалтер на електрозахранването. Артуро се привдига в леглото. 
Лампата на нощното шкафче не светва. Пипнешком в тъмното 
успява да стигне първо до вратата, а след това и до парапета на 
стълбището. Усеща светкавичен удар върху черепа, търкулва се 
по стълбите и застива на площадката, неподвижен и беззащитен. 
Минути след това сянката напуска къщата и изчезва така, както се 
бе появила, убедена, че изоставя след себе си трупа на една лесно 
уловена плячка. 

Някой беше успял да изненада в собствения му дом Артуро 
Кинер – млад мъж, в разцвета на силите си, който освен това стра-
даше и от упорито безсъние.

*  *  *
Съвсем близо до къщата, в която капка по капка изтичаше 

животът на Артуро Кинер, Венансио – помощник-пастора на Те-
реро изчакваше да изминат петте минути толеранс за закъснелите, 
преди да започне службата. 

Макар че първата литургия винаги се бе отслужвала за най-
редовните и ревностни енориаши, за онези, които като него я 
предпочитаха пред всяка друга, пък било то и в такъв неподходящ 
час като шест сутринта, с годините броят на присъстващите беше 
намалял поради естествената смърт и болежките на благочести-
вите. Все още можеше да го изненада някой от най-непоколебимо 
вярващите, който случайно е решил да отиде на църква преди ра-
бота или една от онези старици с героична закалка, на които нито 
болежките, нито семейството биха попречили да присъстват. Но 
най-често се случваше да липсват вярващи, за които литургията 
да бъде отслужена. Точно в такива дни службата, макар и скром-
на, беше и най-вълнуващата. На места я удължаваше, на места 
я съкращаваше, променяше я някъде, нагаждаше я другаде и я 
правеше точно такава, каквато трябваше да бъде, съвсем по негов 
вкус. Отдаваше се изцяло и обикновено се потапяше в състояние 
на такава върховна наслада, че в даден момент се страхуваше, че в 
нея може да има нещо безнравствено или развратно. В молитвите 
му не отсъстваше нито един скърбящ на този свят. В неговия кра-



10 11

тък личен поменик през последните месеци Артуро Кинер се беше 
настанил трайно. Не че имаше някаква конкретна причина за това 
или че беше въпрос на живот и смърт, просто Венансио го правеше 
заради близостта си с Артуро Кинер.

Поради необичайно стечение на обстоятелствата Венансио, 
освен помощник-пастор, работеше и в имението на Артуро Кинер. 
Беше едно от неговите доверени лица и без всякакво съмнение – 
приятел. Поради случайно появилото се желание и поради това, че 
нямаше важни дела в енорийската църква, в онази сутрин той реши 
да отиде на работа по-рано от обичайното. 

Артуро, който обикновено идваше пръв, не беше в офиса. Ве-
нансио си спомни колко болен беше предишната вечер и се затича 
притеснен към къщата. Изкачи се по широките външни каменни 
стълби, забърза през градината, задъхан отвори задната врата и го 
намери проснат, с подгизнала в малка локва кръв глава. Беше сту-
ден, въпреки че сякаш изгаряше в треска, пулсът му едва се долавя-
ше и не реагираше на нищо.

Малко по-късно линейката, проправяща си път между насъб-
ралите се пред къщата работници, го закара в болницата. 

2

В ранния следобед Венансио пристигна в болницата, придру-
жен от Алфонсо Сантос, селски лекар от повече от три десетилетия 
и несъмнено най-обичаният и уважаван човек в областта. По-късно 
една сестра, която позна Алфонсо, извести шефа на интензивното 
отделение, който побърза да го поздрави и да им даде информаци-
ята, която очакваха. Артуро имаше начален стадий на двустранна 
пневмония, която се повлияваше от медикаментите и не предвеща-
ваше усложнения. Не беше изгубил толкова много кръв, че да се 
налага кръвопреливане, нито бе открит съсирек в мозъка, който да 
обясни причината за изпадането му в кома, несъмнено следствие от 
удара в главата. В действителност не можеха да дадат ясна прогноза 
за здравословното състояние на Артуро. 

Нощта беше паднала, когато се връщаха, покрусени от евенту-
алната загуба, която и за двамата би била непреодолима. Алфонсо 
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Сантос, закален от дългите години служба, успяваше да превъзмог-
не мъката. Венансио обаче се справяше по-трудно. Стискаше здраво 
между огромните си длани молитвеник, с който никога не се раз-
деляше и се молеше пламенно. Алфонсо не искаше да го прекъсва 
с разговори, докато сълзите на Венансио, в началото епизодични, 
ставаха после все по-чести, а молитвите му – все по-трескави. 

Алфонсо не знаеше от какво го боли повече, дали че вижда 
да плаче свещеник, който се предполага, че притежава мъдрост да 
надмогне мисълта за смъртта, или че гледа един огромен мъж да се 
моли толкова страстно, докато трие сълзите си с ръкава на ризата 
като някой хлапак.

– Венансио, овладей се – рече му той.
– По дяволите, няма човек, който да познава този мъж и да може 

да превъзмогне случилото се – възрази Венансио разпалено.
Алфонсо се опита да използва непогрешима стратегия, като го 

подхвана с въпроса за вярата и даде началото на още една безкрайна 
дискусия върху различните им представи относно Бог.

– Вярваш ли, че ще приеме радушно атеист като него? – попи-
та, без да сметне за необходимо да назовава името на онзи, който 
упражнява върховното право да покровителства.

– Атеист без доказателства – защити го Венансио. – Това е 
същото като да си вярващ без доказателства. Като нас, Алфонсо. 
Той гледа в друга посока, но го прави със същата неувереност, 
като нас.

Въпреки възрастта си, Алфонсо Сантос все още обслужваше 
някои от своите дългогодишни пациенти и Артуро Кинер, когото 
обичаше като свой син, беше един от малцината, които се радваха 
на толкова заслужено внимание. Сантос беше последният, който го-
вори с него предишната вечер, когато го видя да влиза в лекарския 
кабинет с унесено изражение. 

– Отново ли дойде, дете мое? – попита го лекарят с привичната 
любезност, която обикновено му засвидетелстваше, и се приближи 
да го поздрави, но когато стигна до него, докосна врата му с обрат-
ната част на дланта си и лицето му помръкна. – За Бога, момче, та 
ти гориш!

Преслуша гърдите му и гърба, като не прикриваше притесне-
нието си. 
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– Как е Алехандра? – попита той, докато приготвяше инжек-
цията.

– Добре ѝ е в Ню Йорк – отговори Артуро, като се опитваше да 
не рухне, и както обичайно, не се задълбочи в подробности.

– Ако не си изясниш нещата с нея, накрая ще се озовеш в някое 
болнично легло – рече му Алфонсо по-скоро като укор, отколкото 
като предупреждение, демонстрирайки бащинска загриженост. – 
Сега имаш ужасно свирене в гърдите – продължи той, докато му по-
ставяше силния антибиотик. – Но това е външната проява. Нямаше 
да го имаш, нито щеше да ти се схване гърбът преди две седмици, 
нито пък щеше да те връхлети мигрената, ако не беше толкова… 
превъзбуден, или както там се нарича това твоето. 

Думите му увиснаха във въздуха и останаха без отговор.
– И от това няма да те излекува нито един лекар на този свят – 

добави Алфонсо, без да скрива укора в гласа си.
Артуро носеше писмото с молбата за развод в джоба си и си 

помисли, че това вече няма значение. Проблемите, за които Алфон-
со Сантос намекваше, се бяха разрешили сами. Не намери кураж 
да му разкаже и не му отговори. Освен че Алфонсо му беше спася-
вал живота многократно, не само по въпроси, свързани със здраво-
словни проблеми, Артуро го обичаше като баща и от дете го беше 
овластил с всички права, които беше способен да делегира на една 
личност. Неговият обичан стар приятел можеше да му каже, какво-
то си поиска и с тона, с какъвто си пожелае.

*  *  *

Първата легенда, която Алфонсо Сантос чу от старите местни 
жители, когато пристигна от Мадрид в Тереро почти като в изгна-
ние, датираше още от времето на завладяването на Канарските ос-
трови и разказваше за началото на династия, чийто последен член 
щеше да е Артуро Кинер. Разказваха, че когато първата войска дош-
ла тук, яздейки конете си, със своите кервани от мулета, въоръжени 
с мускети и арбалети, войниците открили с изумление, че някой ги 
бил изпреварил. Натъкнали се на колиба, построена от дърво и ка-
мък, а в близост до нея се издигал кръст със забележителни разме-
ри, който не оставял място за съмнение каква е религиозната при-
надлежност на обитателите ѝ. 
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Изпреварилият ги им казал, че бил от старите християни и, с 
изключение на презимето си – чистокръвен кастилец. Претърпял 
корабокрушение близо до бреговете на острова и след като бил под-
мятан от вълните, местните, които го открили полумъртъв на пла-
жа, успели да го изтръгнат от хватката на смъртта. Оженил се за 
дъщерята на местния вожд и двамата имали деца.

За разлика от останалата част на острова, гуанчите на това 
място били високи и руси. Казваха, че мъжът, давайки си сметка за 
робската участ, която ги очаквала, ги защитил, като заявил, че били 
приели християнската вяра, че се били покръстили и че като хрис-
тияни се намирали под крилото на кралете* Исабел и Фернандо. В 
резултат на това, по тези ширини се срещали много високи местни 
жители със светли коси, които в днешни дни е лесно да сбъркаш с 
туристите от северните страни, посещаващи често острова.

Историята не можеше да бъде потвърдена, нито пък оборена. 
Със сигурност се знаеше само, че землището, наричано Естеро, фи-
гурираше в най-стария регистър като притежание на някого, чието 
презиме беше Кинер. Изглеждаше малко вероятно собствеността да 
е останала неподелена след толкова много поколения, така че когато 
мястото се видеше, това предположение се потвърждаваше повече, 
отколкото обратното – че е останала непокътната. Името, означава-
що блатиста местност, съвсем точно поставено в миналото, напом-
няше, че в това землище някога е имало лагуна, което всеки един 
що-годе разбиращ от география би потвърдил, тъй като се виждаха 
очевидни следи от застояла вода.

Когато Алфонсо Сантос пристигна на острова, от онази далеч-
на епоха не беше останало нищо друго освен името, камъните и 
самотата. 

*  *  *

За да разбере човек мотивите на Артуро, беше необходимо да 
познава неговата семейна и лична история, а никой не я познава-
ше толкова добре колкото Алфонсо Сантос, който си я припомня-
ше, сякаш си спомняше своята собствена история. Най-вече след 

* Известни като Католическите крале, управляват двете най-силни кралства Кастилия 
и Арагон и сключват династична уния (1469 г.). Бракът им е основа за създаване на 
Обединена Испания. – Б. р.
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дългото чакане в болницата, защото шумоленето от престилките, 
мирисът от дезинфектантите и всичко онова, което предполага 
болничната обстановка, караше неговата отдавнашна младост да 
прекоси лабиринта на паметта, за да се прояви със силата на току-
що случили се събития. 

Не беше случайно решението му да стане лекар, след като ве-
че беше получил диплома от Философско-филологическия факул-
тет. Онова лято, през което се върна вкъщи с все още незасъхналото 
мастило върху дипломата в куфара, го посвети на четене на купища 
книги, чийто ред беше дошъл след множество поредни отлагания. 
Между тези книги се намираше и любимата на неговия дядо по май-
чина линия. Тя попадна в ръцете му по възможно най-мистериозния 
начин, тъй като не си спомняше да я е вземал от забележителната 
библиотека, а беше съвсем невероятно някой да е проявил неуваже-
ние и да дръзне да докосне четивото. Алфонсо обичаше много дядо 
си и той му липсваше дори сега, особено през лятото. Онази книга, 
„Пантеизмът на Барух Спиноза“, беше като превъплъщение на ду-
шата на дядо му; книга, в която откри, от гледна точка на разума, че 
нищо не се губи, нито пък остава неподвижно, всичко е значимо и 
непрекъснато еволюира през космическите цикли, през безкрайната 
вселена. Тази книга разбуди заспалото му призвание и през октом-
ври започна наново в медицинския факултет, за да направи първата 
стъпка в посока към неговата бъдеща съдба: да стане добър лекар.

Беше практикант в болницата, когато избухна войната. Напра-
виха го военен лекар с чин капитан и след като Мадрид падна, ма-
кар и млад, беше сръчен и опитен хирург и на него бе поверено 
хирургичното отделение най-вече заради уменията му, но също така 
и защото отказа да изостави пациентите, които нямаше да издържат 
преместването. Отърва се от непосредствената чистка, извършена 
от победителите, благодарение на показанията на няколко души, на 
които беше спасил живота, когато били затворници. Бяха объркали 
изпълнението на медицинската клетва със споделянето на идеите на 
метежниците, нещо, което беше много далеч от истината. Алфонсо 
беше убеден, че онази война, както всички, макар че тази повече от 
другите, беше война на богати срещу бедни. Разрухата го наранява-
ше дълбоко и, с униформа или не, той не виждаше разлика между 
убийците на хора по религиозни причини и убийците на полуделите 
от глад клетници. Мразеше мръсниците и от единия, и от другия 
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лагер, вътре в страната и извън нея, които използваха затрудненията 
в размирното време, за да сринат институциите, да избият народа 
и да опетнят името на Испания, влачейки го през създаденото от 
тях блато, скалъпено от предателство и смърт. Презираше онези, 
които след това дойдоха на власт и се облагодетелстваха, използ-
вайки политически и административни привилегии, съзнавайки, че 
колкото и да се прикриваха, именно това беше мотивът на техните 
престъпления. Представяше си ги как си броят парите, докато пов-
тарят рефрена, който толкова пъти беше чувал и който толкова го 
отвращаваше: „Трябваше да се направи, трябваше да се направи“, 
като се опитваха да си спечелят илюзорно опрощение с литургии и 
ежедневни причастия. „Бог вижда“, казваше си Алфонсо, понякога 
на висок глас и винаги с огорчение. 

Не без опасения го повишиха в чин майор и го оставиха на 
същото място, което заемаше, така че той продължи да изпълнява 
все така дълга си, както и преди – обслужваше пациентите, без 
да се интересува от техния произход, следваше стриктно меди-
цинските критерии. Онова, което преди беше безпогрешна норма 
на действие, сега се противопоставяше на изричните заповеди. 
Някои мърмореха години наред, докато шушуканията не започна-
ха да стават все по-осезаеми. За щастие, в най-лошия период от 
войната, благодарение на нова техника срещу гангрена, Алфонсо 
Сантос беше спасил крака на един полковник, който го възнагра-
ди, години по-късно, като го предупреди за опасността, която го 
грозеше. Алфонсо се задейства бързо и поиска място на селски ле-
кар, което незабавно му беше предложено, макар че все пак някой 
се постара да направи всичко възможно постът да изглежда като 
изгнание, изпращайки Алфонсо на най-затънтеното място, което 
можа да намери.

Направиха му услуга. Алфонсо мечтаеше да упражнява меди-
цинската професия, в която вярваше, на скромно местенце, където 
можеше да практикува чрез науката, но без да забравя човека, кой-
то преди всичко е пациент; където можеше да опознае мисловната и 
емоционалната му същност, професията и навиците му; всичко, кое-
то взето заедно е необходимо, за да го защити от демона на болестта. 
Вместо в изгнание те го изпратиха в неговия собствен рай. 

Ако раздялата със семейството предполагаше истинска дра-
ма, сбогуването с жената, която обичаше, беше истинска трагедия. 


