Венета Райкова
СКАНДАЛ

© Венета Райкова, автор, 2018
© Тони Ганчев, художник, 2018
© „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, 2018
Enthusiast – запазена марка
на „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, 2018
ISBN 978-619-164-282-3

София, 2018

Събитията и героите в тази книга са художествена
измислица и всяка прилика с действителни лица
е случайна. В романа обаче има и истории,
които са разказани достоверно.

На Тихомир, за подкрепата
и за вярата в мен!

1
Сутрешна св***а

– Кой, ако не аз? – изсмя се самоуверено Виктория Стефанова и приключи телефонния разговор.
Красивата собственичка на един от най-скъпите и луксозни хотели в центъра на София остави телефона си на
масата и се загледа през прозореца. От последния етаж на
хотела, където беше личният є апартамент, се разкриваше
божествена гледка към Витоша. Започваше нов ден. И той
щеше да бъде изпълнен с предизвикателства и битки за печелене. Не беше стигнала до върха, разтваряйки краката си
пред спонсори. Беше построила собствена бизнес империя
благодарение на труда и амбицията си. Е, и парите на баща
є є помогнаха в началото, но нали за това са бащите. Георги
Стефанов беше един от най-известните мафиоти, натрупал
парите си, проливайки реки от кръв и унищожавайки конкурентите си в зората на демокрацията. Уверен в себе си и
позициите си, той обаче бе допуснал фатална грешка – оказа
се, че има предател сред охранителите си. Този подкупен
червей беше застрелял баща є като куче и бе оставил Виктория сирак.
Майка є беше починала при раждането є. Беше я виждала
само на няколкото запазени снимки в един стар албум. Била
е голяма красавица, а Виктория бе взела от нея големите
сини очи...
– Как си, мило? Събуди ли се? – погледна с усмивка към
мъжа си, който тъкмо влизаше по халат в огромния богато
обзаведен хол.
– Да, добре поспах – отговори є Павел и я целуна нежно
по устните.
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– В трапезарията има кафе и закуска, камериерката я донесе преди малко. Искаш ли да закусим заедно? Знаеш, че
това е любимото ми време от деня. Тихо е и сме само двамата.
– С удоволствие ще закуся с любимата ми женичка.
– Че колко други имаш? – престори се тя на ядосана.
Двамата се разсмяха и се настаниха около голямата маса
от оникс в трапезарията.
– Днес ще пия само кафе, закуската ще я пропусна! Качила съм два-три излишни килограма.
– Глупости! Изглеждаш великолепно – като първия ден,
когато се запознахме!
– Ласкател! – Виктория изгледа с обожание съпруга си.
И двамата бяха на четирийсет и пет години. Със спортни
и добре тренирани тела и безупречна визия. Павел бе строен, висок и много красив мъж. Беше филмов продуцент и
въпреки многобройните актриси и старлетки, които го наобикаляха всеки ден, готови на всичко само за минутка от
времето му, той обичаше съпругата си и никога не є изневеряваше.
– Имаш ли много работа днес?
– Кога не съм имала?! Днес ще е същински ад, имам толкова много срещи, не знам как ще успея да се видя с всички – замислено разбъркваше кафето си Виктория. – Ти към
офиса си ли отиваш?
– Да. Имаме кастинг за главна женска роля. Втори ден
продължава и вече губя надежда, че ще открием актриса,
която ми трябва.
– Защо?
– Вчера идваха предимно плеймейтки и манекенки. Трагедия. Сега всички искат да стават актриси. Намерили са
си добри агенти и те правят чудеса от храброст, за да ги запишат за всеки кастинг в града. Мислят си, че като изкарат
един курс и веднага са готови за главна роля. Тотална лип8

са на талант! А и един кратък текст не могат да запомнят.
– Изобщо ли не стават?
– Стават, ама за други неща! Едната ми вика: „На всичко
съм готова, само да участвам във вашия филм!“
– Коя е тая, бе? – направи се на сърдита Виктория.
– На мен всички са ми еднакви, откъде да я знам! Те, плеймейтките, са като от един калъп извадени. Буклите, джуките
и със силиконовите гърди напред...
– Кажи някое име, че ми е интересно?
– Казвам ти, че аз не ги различавам. Само Капчицата разпознавам, ама нея я знам покрай връзката є с Писко – нали
се сещаш, рап звездата. Той ми е приятел и затова съм общувал и с мацката му. Но той е много стиснат, брои всяка стотинка и покрай него известна жена не се задържа задълго.
– Не знаех, че ти е приятел?! Ти такива приятели нямаш...
– Добре де, изразих се неправилно. Познат ми е, добър
познат. Работихме по един проект заедно. Когато става въпрос за работа, е точен. Но с жените е много стиснат. Може
би му е останал някакъв комплекс от бедното детство или е
попадал на жени, които го крадат и използват. Разказвал ми
е, че си държи парите в едно чекмедже в бюрото и постоянно
ги брои – като дойде гаджето му, като си тръгва – пак, за да
не го окраде.
– Е, със странни жени общува, няма спор!
– Има и добри момичета между тях, но той ги отблъсква
с параноята си.
– А по телевизията човек, като го гледа в интервютата,
има вид на много готин. Явно и той ще се окаже поредният фалшив герой, заучил подходящите за медиите думички.
Разкажи ми за вчера, че ми е интересно, кои известни жени
дойдоха?
– А, сетих се! Дойде онази, манекенката, дето преспа с
мъжа на „Мис България“. Нея я разпознах!
– Е, тя не е особено артистична. Защо се явява?
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– И аз това се чудя...
– Явно е поредната с мания да бъде известна, защото е
известна! – разсмя се Виктория. – Запомнила съм я от телевизионните є изяви единствено с това, че е винаги пияна и
винаги се хили неадекватно. Какво показа вчера?
– Кастингът приключи бързо за нея. Няма никакъв шанс.
След като излезе от стаята, асистентът ми разказа, че коронният є номер преди секс бил да си разтвори широко краката
пред партньора и да си сложи „пико“ на оная работа! После се удряла там с ръка, крещейки: „Чукай ме!“
– А той откъде знае?
– От собствен опит! – разсмя се Павел.
– Браво на него! Явно съм изостанала с темата за наркотиците в комбинация със секса – разсмя се Виктория. – Ще
ме светнеш ли това с каква цел се прави?
– Пикото е метамфетамин, казват му кокаин за бедни.
Тя си изсипва прахчето на клитора, за да може активните
съставки да навлязат бързо в организма. Така ефектът бил
мигновен и тя изпитвала неистово удоволствие. Така поне
ми обясни асистентът ми. И на мен ми беше интересно и го
разпитах.
– Значи манекенката има доста нетрадиционни за моите
представи начини да се възбужда. Това вече обяснява поведението, което съм виждала на екрана. Преди време четох
една статия за употребата на амфетамини и метамфетамини.
Притеснявах се заради децата и исках да съм подготвена. Та
там се казваше, че дългосрочните ефекти от употребата им
са раздразнителност, загуба на тегло, тревожност и параноя.
– Значи пикото на момента є помага да си прави кефа, но
с времето ще є навлече сериозни неприятности.
– Мисля, че вече є се случва, резултатът е очевиден. В
интересно общество живеем. В нашата младост нямаше подобни изцепки! – отбеляза Виктория и си сипа второ кафе от
порцелановата кана.
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– Че какво ни е на годините? И ние имаме нашите си начини на забавление – погледна я дяволито Павел.
– Малко ме скандализира това, което ми разказваш. Не
съм и предполагала, че си слагат наркотици на оная работа.
Но да я оставим нея, нека си живее както є харесва. Като
цяло забавен ден си имал вчера!
– Много! – разсмя се Павел. – Заварих една от кастинга
да прави свирка на режисьора в тоалетната... Тъжна работа.
На всичко са готови, за да получат роля!
– Дано днес да откриеш каквото търсиш. И за да не ти
се налага да ходиш до тоалетната като режисьора, аз ще се
погрижа за сутрешната ти ерекция.
Виктория изгледа предизвикателно съпруга си, заобиколи бавно масата и застана пред него. После разтвори халата
му, коленичи пред него и пое члена му в устата си. Сутрешната свирка беше любима на мъжа є и тя като умна жена се
грижеше той да е щастлив.
Виктория и Павел – едно от най-коментираните от таблоидите семейства в България. Богати, красиви, успели. И
влюбени както в първия ден, в който се запознаха.
Бяха женени малко повече от двайсет години. Запознаха
ги общи приятели след развода на Виктория, които още се
удивляваха, че бракът им просъществува толкова дълго.
Това бе втори брак за Виктория. Едва навършила осемнайсет години, тя беше принудена да се омъжи за сина на
приятел на баща є. Двамата мафиоти бяха уредили този брак
с цел да съюзят позициите и парите си. Само че не бяха предвидили, че опърничавият характер на Виктория ще провали
бизнес плана им. Въпреки че забременя почти веднага след
сватбата и всички очакваха, че тя ще промени характера си
след раждането на детето, тя издържа в златната клетка едва
година и поиска развод. И го получи! Но това я скара с баща
є за дълъг период от време. Георги не можа да преживее, че
тя му се опълчи, и стигна дотам в яростта си, че взе всичките
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є пари, прибра колата є и я остави в един малък апартамент
в краен софийски квартал с бебе на ръце.
Но това не изплаши Виктория. Трудностите калиха характера є. Затова обичаше да си спомня за онези години с
гордост. „Животът ми е една непрекъсната борба“, често
споделяше тя пред семейните им приятели и се оплакваше
колко е уморена. Но всички знаеха, че Виктория не би издържала и час да бездейства, а да изпълнява ролята на съпруга на продуцент само би я отегчило. Тя бе независима
жена със силна воля, която никога не правеше компромиси
и обичаше да рискува. Притежаваше силен дух и хъс за победа, а тези качества рядко се срещаха у една жена.
– Децата къде са? Вчера не ми остана време да се чуя с
тях, всичко наред ли е? – попита Павел, когато половин час
по-късно излезе от спалнята им изкъпан, избръснат и облечен небрежно елегантно.
– Виктор се тресе от нерви. Иска всичко да е идеално за
откриването на дискотеката довечера. Вчера се засякохме
няколко пъти във фоайето на хотела, но ако не бях аз да го
спра, щеше да ме подмине. Не вижда и не чува. Каза, че не
знаел къде се намира – разсмя се Виктория.
– На теб се е метнал! И ти си такава, като започваш ново
бизнес начинание. Не знам защо му разреши да си прави
клуб в хотела...
– Ще се справи! – тръсна черните си къдрици Виктория. –
Нали казваш, че на мен се е метнал?!
– Много е малък. На двайсет и три години е, дали ще може
да носи такава отговорност?
– Да свиква! Един ден той ще наследи и ще управлява моя
бизнес.
Павел нищо не каза. Целуна за довиждане жена си и се
отправи към паркинга на хотела. Имаше толкова много работа днес, че не му се влизаше в излишни спорове с жена
му. Наясно беше, че когато Виктория си науми нещо, ни12

кой не може да я спре. Синът им Виктор бе нейно копие. И
визуално, и по характер. А той имаше цял филм за правене
и избор на актриса за главната роля. Отдавна си беше научил урока да преценява кога и за какво да хаби енергията
си. Не се бъркаше в бизнеса на Виктория, както и тя в неговия. Но децата им бяха обща грижа... Сети се, че не беше
разбрал нищо за дъщеря им, но реши, че ще є се обади
по-късно.
Виктория се отправи към модерната си лична баня. Пусна
водата да пълни ваната и бавно съблече халата си. Под него
не носеше нищо. Огледа стегнатото си тяло в огледалото.
Не беше зле за четиридесет и пет годишна! Всекидневните
тренировки във фитнеса на хотела с личен треньор си бяха
свършили работата. Стегнато и мускулесто тяло без никакъв целулит. Пълни чувствени устни. Сините є очи се открояваха на порцелановата кожа на лицето є, а дългата є черна
като абанос коса се спускаше под рамената є. Когато ваната
се напълни с гореща вода, тя сипа ароматни масла. Мушна
се бързо вътре и внимателно взе телефона си. Набра номера
на Виктор и се зачуди дали ще є вдигне.
– Кажи, мамо? – чу след третото позвъняване гласа на
сина си.
– Как си? Успя ли да поспиш? – загрижено го попита тя.
– Два часа само... Изтощен съм, но не мога да допусна
издънка. Снощи до последно проверявах майсторите и доставчиците. Искам всичко да е на ниво.
– Ще бъде! Вярвам в теб!
– Благодаря ти, мамо.
– Няма за какво, миличък, ти си много умен и отговорен,
знам, че откриването довечера ще е блястящо.
– Трябва да е такова, мамо. Знаеш, че съм поканил елита.
– Елита! Друг път! Курви, футболисти и фолк певици...
– Мамо... – въздъхна Виктор, – да не спорим точно сега.
– Много е важно какво начало ще дадеш! Как искаш хора13

та да възприемат заведението ти, какъв имидж ще има оттук
нататък...
– Знаеш, наел съм най-добрата пиар агенция. Отзивите
ще са добри, платих една торба пари на тия кожодери.
– Добре, ти си знаеш. Това е твой проект, аз те подкрепям
във всичко. Знаеш, че можеш да разчиташ на мен.
– Да, мамо. Благодаря ти. Довечера ще дойдеш ли?
– Не знам, не съм решила още.
– Не може да не дойдеш! Та ти си Виктория! Собственичката на хотела. И моя майка – отбеляза гордо Виктор.
– Ще видим, има време до довечера. Изпипай си нещата и
ми се обади, ако мога да ти помогна с нещо.
– Добре, мамо. А татко ще дойде ли?
– Не знам, нищо не каза. Много е зает покрай новия си
филм. Но за какво сме ти ние, старците, клубът ти е за млади
хора – пошегува се Виктория.
– Мамо, знаеш, че много ми се иска да дойдете!
– Е, ще се справиш и без нас, сигурна съм! Да се видим за
обяд в ресторанта?
– Не знам дали ще успея.
– Аз ще съм в дванайсет там, че имам една делова среща,
но тя ще е кратка. Ако имаш време, ела да хапнеш. Ти ядеш
ли изобщо?
– Честно казано, не. Само да отворим довечера и ще имам
време да се храня на спокойствие.
– Напротив, започнеш ли бизнеса, няма да ти остава време нито за ядене, нито за спане, нито за гаджета. Между другото, какво става с последната манекенка, с която те видях?
Заедно ли сте още?
– Не, разкарах я, не ми трябва някоя лигла да ме разсейва
точно сега. Важен ми е клубът и нищо друго.
– Добре, момчето ми! Обичам те!
– И аз те обичам! И ела довечера...
Виктория затвори телефона и се отпусна във водата. Си14

нът є Виктор беше голямата є гордост и голямата є слабост.
Любимото от трите є деца. Тя прекрасно съзнаваше, че една
майка не бива да дели децата си, но не можеше да криви
душата си!
Най-голямото от трите є деца беше дъщеря є Наталия. На
двайсет и шест години. Роди я, когато самата тя беше още
дете. В онзи уговорен брак, от който избяга след година. В
последно време дъщеря є живееше в Америка при баща си.
Първият є съпруг – Марио – замина след развода им за
Холивуд, за да става актьор. С това посрами баща си, който
очакваше от него да влезе в незаконния му бизнес с наркотици и рекет и един ден да оглави империята, която трябваше
да създаде заедно с бащата на Виктория. Но двамата мафиоти останаха излъгани в надеждите си, защото от уговорения
брак не излезе нищо. Децата им бяха своенравни и имаха
други планове за себе си. След като се разведоха тайно от
родителите си, Марио замина зад океана да става актьор, но
не му провървя. След време баща му му прости и му изпрати пари. С тях той купи имоти, които отдаваше под наем, и
живееше повече от добре с парите, които вземаше всеки месец. Друго семейство не създаде, защото се оказа, че е гей.
Когато баща му разбра за това, му нареди да не се връща в
България, защото нямаше как приятелите му да разберат, че
единственият син на един от най-страшните мафиоти в страната е обърнал резбата.
През последните години Виктория започна да общува с
първия си мъж заради дъщеря си. Наталия дълго време не
знаеше кой е баща є. Но след като кандидатства безуспешно
в НАТФИЗ и премина през няколко театрални школи без видим резултат, майка є є разказа всичко за Марио и я изпрати в Америка да развива актьорския талант, който момичето
настояваше, че има. Но тя не притежаваше такъв. Виктория
беше реалист и виждаше, че дъщеря є, също като баща си,
няма актьорска дарба, но след като не постигна успех с ня15

колко директни разговора, я остави да се развива в Америка.
Не се получи. Наталия беше капризна и презадоволена. Сменяше различни театрални школи, явяваше се на кастинги в
очакване на своя звезден миг. И постоянно беше сърдита на
Виктория, че не настоява вторият є мъж да я вземе в някой
от филмите си. Двете не бяха близки и Виктория откровено
смяташе дъщеря си за провал. Но не собствен. Според нея
момичето беше наследило лошите гени на баща си.
Малката є дъщеря Елица беше на двайсет години и живееше и учеше в Лондон.
Колко различни бяха трите є деца, помисли си тя и излезе от ваната. Облече пухкавата си бяла хавлия и се зае да
суши косата си. После реши, че е по-добре да извика някой
от персонала на фризьорския салон в хотела да го свърши и
се обади по вътрешния телефон, за да нареди веднага да се
качат в апартамента є. Днес имаше толкова много срещи и
нямаше никакво време за губене.
Намаза тялото си с ароматен лосион, облече стилна рокля, напарфюмира се с любимия си „Скандал“ и се остави в
ръцете на фризьора, който веднага се беше отзовал.
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