
Шарлот – едно неописуемо създание. Наследила френската изисканост и красота 
от майка си, а от баща си – българският дух, борбеност и непреклонност. 

Майка и е французойка.Нейните родителите -изтънчени аристократи -   не били 
съгласни дъщерята да се омъжи за обикновен българин. Затова влюбените просто 
избягали... Сега Шарлот живее в България с близките си. Бедното 18- годишно момиче  
мечтаеше да познава роднините си от Франция. От дете си ги представяше – толкова 
изящни, аристократи..като принцове и принцеси, живеещи в палати, 
красиви...тайнствени. Беше решила да прекара лятната си ваканция в търсене на 
роднини си във Франция, но... съдбата и поднесе изненада и тя беше принудена да 
замине на круиз. Не знаеше къде ще отплава, не я и интересуваше. Беше задълбочена в 
своите чувства, стремежи и несбъднати мечти.. 

Дойде така нежеланият ден. Шарлот се качи на самолета от София до Варна, 
оттам на “Корабът на мечтите” и заплава...Всичко се случваше толкова бързо, а тя дори 
не го асимилираше. Не знаеше къде се намира, къде отива корабът, какво ще прави там. 
Нямаше идея какво ще се случи, дори и не си представяше какво я чака... 

Закусваше отново сама и с нежелание, докато странникът, който вече няколко 
дни я наблюдаваше непрестанно, не седна до нея и не я заговори. Името му беше 
Джеймс. Беше англичанин. Не се вместваше в   стереотипа за идеалност ,който от край 
време е наложен– русокос със сини очи. Но беше красив – очите му черни, косата 
тъмнокестенява, леко дълга. Устните му изписани и яркочервени. Със слабо и 
атлетично тяло, облечен семпло, но със стил. Излъчваше странна енергия. Шарлот за 
миг се разтрепери, не можеше да обясни това, което почувства. Сякаш я хвана ток. 
Погледът му беше толкова силен, дълбок и замислен, властен и в същото време толкова 
мил. Поговориха си. Това беше първият човек, който разбираше напълно Шарлот. Пак 
за  първи път тя се чувстваше истински щастлива, въпреки че отстрани животът и 
изглеждаше песен. Беше красива, изумително красива, страшно умна, имаше заможно 
семейство и всичко материално, което си пожелаеше, но винаги е мечтала да притежава 
всички тези неща, които човек не може да купи с пари...И усети, че Джеймс ще успее да 
и ги даде. Прекараха деня заедно, опознавайки се помежду си.И се влюбиха. 

На следващата сутрин посрещнаха заедно изгрева. Загледаха се  в него, след 
това в морето. Толкова сладко бе мълчанието им. Тя бе подпряла глава на рамото му, 
той беше хванал ръката и. Всичко се случваше толкова бързо. Сякаш винаги са се 
познавали, сякаш просто са чакали, за да се открият. Разбираха се с поглед, с жест.  

- За какво мислиш, Шарлот? 
- Наистина ли искаш да знаеш? 
- Да... 
- За теб, за мен и за края на круиза. Нима всичко това е просто лятна авантюра, 

приключение, забавление...? Нима всичко ще остане тук – на кораба? Нима 
всичко е илюзия...? 

- Шарлот, нали знаеш, че нищо не е вечно... 
- Накъде биеш? 
- Шарлот..ако това е истина, би ли била моето нищо? 
- Джеймс... 
И когато думите станат излишни, устните спират да говорят. Последва толкова 

романтична целувка, под току – що  огрялото слънце. Никой не знаеше за тях, никой 
нямаше и да ги разбере..освен морето. То беше свидетел на всичко, то им помагаше. 
Колкото морето бе безкрайно, толкова и тяхната любов. Понякога тихо, понякога 
бурно, дало смисъл на живота на толкова много хора.  

Измина вече месец. Любовта им толкова се бе задълбочила. Шарлот беше по – 



 щастлива от всякога. Тя отново мечтаеше. Сякаш до сега не бе живяла. Тя обичаше – 
истински, силно...Толкова я беше страх. Страх от края. Страх от самотата. Страх от 
неизбежната болка и от неясното бъдеще. Какво ли щеше да се случи? Какво ли щеше 
да прави? Той отиваше в Англия, тя оставаше в България. Той нямаше как да я чака. 
Беше на 26. Мъж, който трябва да мисли сериозно за бъдещето си, за семейство, дом... 
 Свърши. “Господи..” , мислеше си Шарлот. Не асимилираше случващото се. 
Самолетът Варна – София излетя. На летището трябваше да пристигне този България – 
Англия. Какво се случваше? Нима той заминаваше? Нима си отиваше, вече нямаше да 
го има, нямаше да усеща погледа му, да вижда прекрасните му очи, прекрасната 
усмивка, да чува нежния му глас. Не! Тя не можеше да продължи без ръката и да е 
вплетена в неговата и без да чува ритъма на сърцето му.  

- Хей, помниш ли, че ти казах, че ако нищо не е вечно...искам да бъдеш моето 
нищо? Обичам те, Шарлот. Бъди с мен. Не мога без да усещам мекотата на 
къдриците ти, силата на погледа ти, допира на тялото ти, дъхът ти, биенето 
на сърцето ти. Без да виждам прекрасните ти устни, и онези сладки 
трапчинки, когато се усмихнеш. По-добре да бъдя сляп, ако не мога да те 
виждам. По-добре да бъда глух, ако не мога да те чувам. По-добре да бъда 
ням, ако не мога да ти кажа, че те обичам. По-добре да бъда мъртъв, ако не 
мога да ти го докажа... 

Самолетът България – Англия беше вече пристигнал. Вместо един, обаче, на 
него се  

качиха двама пътници – Шарлот и Джеймс. Тя бе благодарна на родителите си. Бе 
благодарна на морето. Морето, което я научи да обича, морето, което и даде щастие, 
даде и сила, даде и власт, даде и щастлив живот... и безброй изживяни мечти. Морето, 
което тя никога не забрави... 
 Е, явно тя откри тайнствения си род просто в друг аспект. Откри го. Застигна я 
проклятието. Поколения наред, жените от този род напускат родителите си, изчезват в 
друга държава и никога не се връщат. За този род се носят легенди. Хората не вярват в 
тях, но е факт. Шарлот откри любовта си. Избяга с Джеймс и никога повече не видя 
родителите си.  
 След години и се роди дъщеря – Сюзън. Прекрасно момиченце, превърнало се в 
изящна дама, ненадмината красавица. Едва навършила 18, бе застигната от 
проклятието. Замина в Италия на екскурзия, но никога не се върна. Проклятието...то 
винаги има две страни – дарява щастие на едни, за други остават само спомените и 
болката... 
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