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ПРОЛОГ

Дебела ракета напусна земната атмосфера и остави след себе 
си диря, която постепенно се разсейваше. Тя забави ход, а корпусът 
Ӝ се разпадна на части, които отплаваха в пространството, като 
се въртяха бавно. Отдолу се показа космическият сателит, досега 
скрит под лъскавата обвивка. Антените му се подадоха, а слънче-
вите панели се разгърнаха като крилата на току-що излюпила се 
пеперуда. 

Сателитът приличаше на кошче за боклук. Върху предната част 
на издутия му капак имаше емблема, която изобразяваше стилизи-
рана котешка муцуна. 

Водени от невидими сигнали, антените му се завъртяха и насо-
чиха към Земята. В задния край на тялото му се отвориха капаци 
и оттам разцъфна нещо, подобно на механично цвете. По листата 
му започна да се кондензира енергия, пробляснаха синкави мълнии. 

Тичинките му засветиха и тънък виолетов лъч се насочи към 
повърхността на планетата.

Първа глава
ИЗЧЕЗНАЛАТА КОТКА

Филип, частният детектив, не обичаше Коледата. Преди ня-
колко години, точно преди празника, той пое разследване, което 
завърши с пълен провал. Това беше първата му поръчка като частен 
детектив и той не обичаше да си спомня катастрофалния изход от 
този случай, затова наближаването на празниците го изпълваше с 
досада и нетърпение те да отминат по-скоро. 

Положението се влошаваше, когато имаше сняг, защото Филип 
ненавиждаше снега. Тази година поне това му бе спестено. Беше 
студено и духаше пронизващ вятър, но според прогнозите не се 
пред     виждаше какъвто и да е снеговалеж.

Филип седеше в кантората си, качил дългите си крака на бюро-
то, и мислеше за това, че наближава краят на месеца, а той няма 
пари, за да плати наема на жалкото помещение, което му служеше 
за работно място.
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В коридора, пред паничка, пълна с кучешки бисквити, лежеше 
Дарвин, вторият член на детективския екип. Той се взираше в па-
ничката и мислеше:

„Не е лесно да си куче в този човешки свят.“
Дарвин изплези език и на него залепна една бисквитка. След 

това протегна и изви езика си. Бисквитката попадна в полезре-
нието му, а очите му се приближиха едно до друго от усилието да 
се фокусират върху нея.

„Не обичам тези бисквити, но шефът твърди, че били здраво-
словни. Не искал да пръска пари по ветеринари, затова трябва да 
ги ям. За да не напълнея. Как ще напълнея, като ми се повдига дори 
от миризмата им?“

Телефонът зад затворената врата на кабинета иззвъня и се чу 
приглушеният глас на Филип.

Дарвин задъвка съсредоточено.
„Хората вярват, че кучетата са лакоми и им е все едно какво 

ядат.“
Той изплю олигавената бисквитка обратно в паничката.
„Защо да не мога да ям каквото си поискам? Като човек? Може 

би, защото не съм човек! Не съм човек, но нима съм по-долу от 
човеците?“

 Дарвин подпря глава на предните си лапи.
„Според някои това е така, защото ние, животните, не плащаме 

данъци. Това е вярно, но вината не е наша! Какво да правим, като 
ни е забранено да имаме пари и банкови сметки! Един сандвич на 
улицата не можем да си купим!“
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Вратата на кабинета се отвори. В полезрението на кучето се 
появиха краката на Филип, но то не вдигна очи да погледне нагоре.

– Не си докоснал храната! Нали беше гладен?
„Що не я опиташ дали става за ядене?“ – помисли си Дарвин.
– Твоя си работа. После ще ядеш! Тръгваме!
Филип отвори външната врата.
Дарвин скочи на крака и тръгна след него.
– Нов случай ли имаме?
– Може да се каже – отвърна детективът.
Филип и Дарвин вървяха по занемарения коридор на сградата. 
Мазилката беше олющена и напукана от годините, край ъгли-

те се трупаха кашони с унищожени и непотребни документи, пред 
вратите преливаха претъпкани кошчета за боклук, пожарните кра-
нове бяха разнебитени и маркучите на повечето липсваха, стените 
бяха надраскани и се четяха разнообразни надписи, някои от които 
преминаваха в задочни диалози:

„Иван е скръндза!“, „Ти си скръндза!“, „Като не си, върни ми па-
рите!“.

Други бяха загадъчни:
„Разхилваш ли язовец?“, „Бегом на тръстиките!“.
Или философски:
„Животът е един от най-сложните.“

- Какъв е случаят? Убийство? Отвличане? Изнудване? Или 
кражба на диаманти? – попита Дарвин.

Филип отвърна:
– Глу, котката на старата госпожа Силвия, е изчезнала.
– Госпожа Силвия? Приятелката на майка ти? Която ме нарича 

„тъпото псе Дарън“?
Двамата спряха пред асансьора. Филип натисна копчето и каза:
– Точно тя.
– Значи пак ще работим без заплащане, така ли?
– Пенсията на госпожа Силвия е малка.
– Виждал ли си с какви вкуснотии храни котката си? – попита 

Дарвин. – Откъде намира пари? И какво е това име – Глу?
Филип не отговори.
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Вратата на асансьора се отвори. Двамата влязоха в кабината. 
Дарвин се надигна и натисна с лапа бутона за надолу. Асансьорът 
бавно потегли, като скърцаше и потракваше на етажите. 

Дарвин отново се обади:
– С какво ще платим наема? Краят на месеца наближава!

Детективът и кучето слязоха от асансьора в подземния етаж 
и се запътиха към закрития паркинг.

Дарвин продължаваше да говори:
– Не е лошо и да си купиш още един чифт обувки. Тези, като 

ги свалиш вечер... Знаеш, че имам чувствителен нос!
Тръгнаха между паркираните автомобили.
– И ново бельо ти трябва. И чорапи. Особено чорапи...
Спряха пред малка и очукана кола. Филип отвори вратата и 

двамата заеха местата си. Детективът беше избутал седалката 
си назад, за да може да побере дългите си крака. 

– За колата споменах ли? – промърмори кучето. – Не говоря за 
нова, но тази няма да я вземат дори в гробището за автомобили.

Филип пъхна ключа, колата се закашля и потегли между бетон-
ните колони на паркинга.

– Това купе мирише като клетката на бенгалски тигър. Помниш 
ли миналата година, когато бяхме в зоопарка?

Филип го сряза:
– Млъкни за малко!

Втора глава
КАТАСТРОФАТА

Небето беше покрито с тъмни облаци.
Колата на Филип се движеше по улицата, а от ауспуха Ӝ изли-

заха кълба черен дим. Дарвин се цупеше и през страничното стъкло 
гледаше мръсните тротоари и олющените сгради, които бягаха 
пред очите му.

– Знам, че положението не е розово! – каза Филип.
– Катастрофално е! – отвърна Дарвин, като все така зяпаше 

навън. – Гледай си пътя, че наближаваме светофар.
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Внезапно виолетов лъч проби облаците и попадна върху авто-
мобила на детектива. Уредите на таблото полудяха и стрелките 
заиграха наляво-надясно.

Косата на Филип се изправи, кожата му настръхна, а ръцете му 
изтръпнаха. Тялото му започна да се смалява, краката му се скъсиха 
и вече не можеха да достигнат педалите за управление. Детективът 
стискаше здраво кормилото и тялото му се изхлузи от седалката.

– Дарвин! Автомобилът се уголемява!
Филип погледна кучето.
– Ти също ставаш по-голям! – извика детективът.
Светофарът пред тях светна червено. 
Дарвин се разкрещя:
– Внимавай! Автобус! Натисни спирачка!
– Не я стигам!
– Завий!
– Опитвам се!
– Дай на мен!
– Ти си куче.
– Сега не е време за предразсъдъци!
– Не стъпвай върху главата ми!
– Дръж се!
Последва трясък и върху двамата се изсипа порой от натро-

шени стъкла.
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На кръстопътя се бяха струпали коли. Шофьорите бяха наиз-
лезли и обсъждаха помежду си катастрофата.

Колата на Филип, размазана от автобуса, вече за нищо не ста-
ваше. Детективът и кучето стояха до нея. Филип се бе смалил 
необяснимо и беше малко по-висок от Дарвин. Пред тях стърчеше 
почти двуметров полицай и пишеше нещо в бележника си, като 
през цялото време мърдаше устните си. Вдигна от земята смач-
кания номер на автомобила, подаде го на Филип, за да го държи, и 
старателно преписа цифрите. След това се почеса с молива и си 
записа още нещо.

Полицаят приключи с писането, пъхна бележника в джоба на 
куртката си и се наведе към тях, като размахваше показалец. 

– На малолетни и на кучета е забранено да шофират! Ще 
дойдете с мен, а от управлението ще се обадим на родителите ви!

Дарвин се сопна:
– Аз не познавам родителите си!
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В полицейското управление Филип и Дарвин седяха зад решет-
ките на отделна затворническа килия. В съседната бяха насядали 
петима мъже с вид на закоравели рецидивисти.

Един тип с белези по лицето, който беше седнал близо до ре-
шетката, отделяща двете клетки, наклони глава и се загледа във 
Филип. Той приближи челото си до железните пръчки и процеди:

– Хей, дребосък. Изглеждаш ми познат.
Дарвин скочи на крака, провря муцуна между решетките и се 

озъби на белязания:
– Не се закачай с шефа, ако не искаш да те срита отзад!
– Шефът ти има доста къси крачка – каза арестантът, но за 

всеки случай се отдръпна назад.
Криминалните типове изпаднаха в бурен смях, но остър глас 

ги накара да млъкнат:
– Я престанете да се хилите!
Красива и снажна жена в строг костюм от шевиот бе застанала 

пред клетката на Филип и Дарвин.
– Ето къде си бил! – обърна се тя към Филип.
– Мамо.
– Здравейте, госпожо Манукян – каза кучето.
– Колко пъти съм ти казвала да внимаваш, Филип! Дарвин, 

мислех си, че поне ти си разумен!
Филип се изправи.
– Мамо, не забелязваш ли нещо?
Госпожа Манукян внимателно го огледа.
– Какво?
– Мамо, обикновено съм висок метър и деветдесет! Виж ме 

сега! – почти изхленчи детективът. – Приличам на първокласник!
Госпожа Манукян се усмихна нежно:
– За мен винаги ще си останеш дете, миличък! – Тя се огледа 

и извика: – Полицай! Отключете незабавно тази килия!
След като полицаят освободи двамата затворници и госпожа 

Манукян ги поведе навън от ареста, криминалните типове гледаха 
подир тях със зяпнали уста още доста време. Накрая белязаният 
отрони:

– Ама каква жена, а!
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