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Днес се събудих след един от необяснимо реалистичните сънища, които постоянно ме 

измъчват. Антидепресантите и приспивателните съвсем не помагат и съм принуден да се 

примиря с положението. 

Отивам в кухнята и жадно пия вода от чешмата. После дълго стоя до прозореца и се 

взирам в нощния Сингапур. Машинално поглеждам монитора на кухненската маса. В чата 

– съобщение от работодателя ми Харон. „Нов голям проект. 11.00 на станцията“. Най-

сетне работа. Защото съм съвсем на сухо.  

Моето име е Зет и аз съм фрийлансър. Животът ми е като американски атракцион: днес 

стоиш на балкона на луксозен апартамент с изглед към ботаническата градина, пийваш 

скъп коняк и чакаш да ти донесат поръчката от ресторанта. А утре преглъщаш нудли в 

евтина закусвалня и триеш от смартфона съобщенията за просрочени плащания. Мисълта, 

че след като получа аванса, ще мога да се върна към първия вариант, ми действа 

успокояващо. Свикнал съм с изкуствения малък свят на моето жилище, чиито стени ме 

предпазват от шума и суетата на този град. Бих стоял тук месеци, четейки и рисувайки 

огромни платна. Но уви, безгрижният живот в студиото под самия покрив на елитен 

небостъргач не струва евтино. 

…Сега сигурно трябва да разкажа как Харон се появи в живота ми и защо 

сътрудничеството с него е толкова важно за мен. Запознахме се преди двайсет и четири 

години, когато бях едва на осем. Отпреди това помня само унилия католически приют за 

изоставени деца към църквата „Свети Йосиф“. Не зная защо съм се озовал именно там – 

сигурно биологичната ми майка е била католичка. Или просто е решила, че за дете с 

полуевропейска външност това е най-подходящото място. Освен това си спомням ясно 

постоянната ми мечта да избягам оттам. 

Веднъж дори успях и служителите от приюта ме намериха с помощта на полицията в 

ботаническата градина. Според Харон, който беше един от полицаите, лицето ми греело 

от насладата, че се намирам в непознатия ми свят отвъд стените на моя „детски затвор“. 

Той си спомняше осемгодишното момче, седнало на брега на езерото в състояние на 

странна вцепененост. Прибраха ме, нахраниха ме, стоплиха ме и ме върнаха при строгите 

монахини.  

Оттогава опитите ми да избягам се повтаряха едва ли не всеки месец, докато в приюта не 

вдигнаха ръце от мен. Заживях на улиците в района Гейланг, преживявайки от дребни 

кражби и случайна работа. Там понаучих освен английския и останалите езици на 

космополитния град и дори започнах да разбирам няколко по-редки наречия. А Харон, 

който по онова време вече работеше в управлението на полицията на района (а по-късно и 

го оглави), ме взе под своята опека. Отначало ме спасяваше от неприятностите, а после 

започна да ми възлага и собствени поръчения, невинаги легални. 



Бях щастлив – постоянно променящият се суетлив свят на улицата ми даваше движението, 

което толкова ми липсваше в приюта. Работех за Харон като куриер, а понякога ми 

възлагаше и да проследя някого. Няколко пъти ме внедряваше като разносвач или чирак в 

местните бизнеси, от които по някакъв начин беше заинтересован. Миловидното, 

сговорчиво на вид момче не предизвикваше подозрения дори у най-проницателните 

работодатели. Затова успявах да изпълнявам задачи, с които не би се справил никой 

възрастен. Харон ме ценеше много за това и ме предпочиташе сред останалите малолетни 

крадци и просяци, от които имаше на разположение цяла банда.  

Според Харон той открил тогава способността ми да се превъплъщавам и да се сливам с 

обкръжението си, като същевременно запазвам умението си от разстояние да наблюдавам 

и събирам информация. Бях идеален посредник между престъпния свят на Сингапур, 

майсторски скрит от стотиците улични видеокамери, и неговата цивилизована фасада. 

Веднъж по непредпазливост бях заловен от собственика на мореплавателна компания, 

докато фотографирах съдържанието на сейфа му. Като по чудо избегнах участта да бъда 

окачен на кука и изкормен и две седмици се крих в тайна квартира на Харон. Тогава дори 

не знаех, че за главата ми е определена голяма сума и из целия град са плъзнали „ловци“, 

желаещи да спечелят от залавянето на малолетния шпионин.  

Харон междувременно бе разработил план как да ме скрие по-сигурно от отмъщението на 

корабовладелеца. Наскоро след това ми уреди среща с приемните ми родители – 

американци. Те веднага се влюбиха в „милото сираче, загубило родителите си“, както бе 

ме описал Харон. Много по-късно видях снимката си в делото по осиновяването: скромно 

облечено момче с тъмноруси къдрави коси, бяла кожа, ясно очертани устни и скули, право 

носле и леко дръпнати източни очи. Мило хлапе, даже хубавец. 

Така се сдобих с приемни баща и майка и след няколко дни напуснах града за дълго 

време, отпътувах с тях за САЩ, където прекарах юношеските си години. Живеех като 

милионите млади американци, получих образование. Но винаги знаех, че някога все пак 

ще се върна в града на моето детство. Както всъщност се разпореди съдбата. 

 

И досега не мога да проумея дали случайно се срещнахме отново с Харон. Това се случи 

преди пет години, след завръщането ми в Сингапур. По онова време вече бях собственик 

на фалирала рекламна агенция и продуцент на няколко медийни проекта, колкото 

амбициозни, толкова и неуспешни. Парите, които успявах да посъбера от тази дейност, 

едва стигаха да изплащам на части натрупаните дългове. А живеех в жилище под наем, 

голямо колкото каросерията на камион.  

По онова време се чувствах съвсем нещастен. Тегнеше ми мисълта, че ако не променя 

нищо в живота си, ще трябва да се върна в Америка. Разбирах, че това би било само 

бягство от реалността като в католическия приют на моето детство. В скучния, потискащ 

пандиз. 



Запратил илюзиите заедно с амбициите си на боклука, започнах да търся интересна 

работа. Досаждах на всички приятели и познати, изпращах спамове в социалните мрежи и 

се мотаех по професионалните партита на рекламаджии, журналисти и телевизионери. 

 На едно такова парти срещнах Харон на бара, беше церемония за награждаване на дейци 

на рекламата, където проникнах с фалшив бадж...  

Сякаш бяхме се разделили миналата седмица, равнодушно ме попита къде работя. 

Признах, че си търся работа.  

-Моя позната си търси асистент – съобщи той и ми подаде визитката си... 

Така се сдобих с работа – ненатоварваща и добре платена.  

Докато работих три месеца като асистент на собственичка на рекламна агенция, успях да 

завъдя куп познанства и да наема студия в самия център, недалеч от офиса. И когато ми се 

стори, че животът ми е тръгнал по скоростната лента, на хоризонта отново изникна Харон. 

Помоли ме за „дребна услуга“. От мен се искаше само да копирам клиентската база данни 

от компютъра на моята шефка, за което ми се предлагаше хонорар колкото тригодишната 

ми заплата. Харон винаги наричаше нещата със собствените им имена, избягвайки 

недомлъвките. Наистина предпочиташе да заменя определението „промишлен шпионаж“ с 

по-обтекаемата формулировка „нашите проекти“. 

Без да му мисля много, се съгласих. Изглежда, подобни занимания бяха моето призвание. 

Изпълних задачата, като се погрижих евентуалното разследване да тръгне по лъжлива 

следа, и се уволних от агенцията. Няколко месеца пътешествах по Латинска Америка – 

Аржентина, Бразилия, Перу. А когато се върнах, ме очакваше поредната поръчка на моя 

работодател.  

За няколко години успях да поработя в два медийни холдинга, в киностудия, в 

информационна агенция и в три рекламни – освен малките проекти, които не изискваха 

внедряване в компаниите.  

Спечелване на доверие, кражба на данни, събиране на компромати, записване на 

конфиденциални преговори и прочие в същия дух. Менте СV-та, фалшиви препоръки, 

грижливо изфабрикувани „легенди“, премислени пътища за отстъпление.  

Дали се замислях какво ще стане, ако всичко излезе наяве? В най-добрия случай ме 

заплашваха сериозни съдебни искове, а в най-лошия – полет от двайсет и четвъртия етаж. 

 

Така започва книгата ми „Дилър на реалности“, която сега се превежда на много езици и 

по която ще се снима филм. 

Но историята за момчето от детския приют има и друго продължение, в което рекламната 

агенция не само не фалира, но има и филиали в различни части на света. В тази история 

младежът не се занимава с промишлен шпионаж и не прави компромиси със съвестта си.  



 


