
След като времето за посещения в болницата свърши, докотрът каза на Лина, че трябва 
да остави своя баща да си почива. 

- Разбира се !  Чао засега, тате, утре пак ще дойда! – каза Лина . 

- Доскоро, дъще! – отговори  баща й  с тих, немощен глас. 

По пътя за своя дом Лина през цялото време си мислеше за невероятната прилика 

между нея и лекаря, лекуващ баща й. Тази мисъл не я оставяше на мира, сякаш това, че 

се срещнаха, беше дело на съдбата. През нощта, когато Лина заспа, тя получи   видение 

под формата на сън.  

Във видението тя беше в стаята на болницата при нейния баща, а цялата болница беше 

обгърната в пламаци, из сградата се чуваха виковете на пациентите, опитващи се да 

избягат от огнения ад , но всичко това беше напразно. Огънят вече се беше разпорстрял 

из цялата болница. Лина видя как баща й стана и тръгна  да бяга, но уви – напразно.  

Когато доближи вратата, таванът се срути върху него .Мислейки си, че това ще се случи 

в бъдещето , Лина изтича бързо до стаята, в която беше  нейната майка . Тя си 

мислеше, че ако разбере къде точно са и двамата й родители по време на пожара, ще 

успее да ги спаси , както когато се случи катастрофата с автомобила. Когато Лина отиде 

до женското отделение , тя видя, че цялото източно крило на болницата е изпепелено 

до основи . Гледката беше ужасна, навсякъде имаше овъглени трупове на хора , 

болницата се беше превърнала в руини. Лина скочи от леглото изплашена, тя видя, че 

вече беше станало 9 часа сутринта . Момичето отиде бързо до  телефона и се обади на 

112 : 

- Добър ден, спешен телефон 112, какъв е проблемът? 

- Добър ден, ще има пожар в болница ”Доверие”, не ме питайте откъде, просто 

знам... 

- Но какви ги говорите? Болницата напълно изгоря снощи. – отговори операторът, 

прекъсвайки я. 

След като чу това, Лина бързо  пусна телевизора. Тъкмо даваха кадри от пожара. Когато 

ги видя , тя тръгна незабавно към болницата.След час и половина път,  момичето 

стигна до мястото. Но там имаше само опожарени руини. Тя слезе от колата и се затича 

към ранените, но един от полицаите я спря. 

- Стойте, госпожице, не можете да минете ! – каза той. 

- Моля Ви, пуснете ме, майка ми и баща ми бяха там вътре! – каза Лина с 

разтревожен глас. 

- Добре, тогава можете да минете. 

- Благодаря ви! – отговори  Лина. 

След като  се приближи до ранените, тя видя същият лекар, който  се грижеше за баща 

й. 

- Здравейте, бихте ли ми казали в коя болница са откарали майка ми и баща ми? 

– попита учтиво Лина. 

- Съжалявам, но те не оцеляха! Бяха на втория етаж, където възникна пожарът и 

там няма оцелели. – отговори  лекарят  с видно съчувствие. 

- Но това е  невъзможно! – каза Лина, плачейки. 

- Съжалявам, но е истина. Сестра, заведете госпожицата до линейката и й дайте 

успокоително. Бързо ! 



 След като успокоителното започна да действа, Лина попита дали може да 

вземе телата на своите родители, за да ги погребе. 

- Съжалявам, но все още не сме идентифицирали труповете . Изгарянията на 

повечето от тях са трета степен, температурата е била толкова висока, че някои 

от тях са неузнаваеми. Ще бъдете полезна, ако ни кажете нещо повече за 

вашите родители - вътрешни болести, външни специфични белези, нещо, 

характерно само за тях. Така по - лесно ще ги разпознаем- отговори сестрата. 

- Разбира се ! Баща ми беше в западното крило, в стая 103 и сте го намерили 

затрупан под купчина  срутвания пред вратата на стаята. – каза Лина. 

- Добре,  записах, ще отнеса това на главния лекар. Разпишете се тук и си 

напишете името горе , също и телефонния номер. – каза сестрата, гледайки 

странно Лина.  

- Разбира се . 

След като направи това, което сестрата й каза, Лина се прибра у дома си тъжна. Тя все 

още не можеше да повярва, че силите й я подведоха, че нейните родители са мъртви.З 

а да не полудее от мъка, Лина трябваше да прави нещо. Тя реши да изчисти стаята на 

родители си. Докато чистеше, намери документ за продажба на помещение, на който 

пишеше адрес. Лина реши да отиде на адреса, за да разбере защо родителите й са 

купили помещението. Когато отиде там, тя видя един старец. 

 -Здравейте , Вие ли сте собственикът на това помещение? – попита Лина. 

 - Да . Хм , всъщност бях  . Наскоро я продадох на едно семейство.Бяха много 

мили, купиха го за своята дъщеря , която искала да отвори книжарница. Преди беше  

на моята дъщеря , но за жалост тя умря при раждането, заедно с детето. Дъщеря ми 

много обичаше книгите и затова реших , че ще е радостна, ако това помещение стане 

книжарница. И ето защо им го продадох. – отговори старецът. 

 - Всъщност купувачите са моите родители. Може ли да разгледам 

помещението? –попита Лина. 

 -Разбира се, влезте – отговори старецът. 

Когато Лина влезе, той я остави да разгледа. Тя намери папка с документи зад един 

рафт. Стана й любопитно, затова докато старецът не я гледаше, Лина прибра папката в 

чантата си.Под нея тя намери снимка на доктора от болницата заедно с една жена. 

Лина попита  стареца коя е жената на снимката. 

 -Това е дъщеря ми –отговори той. 

 - Наистина ли , а кой е мъжът до нея? – попита Лина. 

 -Той беше нейният съпруг. Не успя да понесе смъртта на дъщеря ми, затова 

реши да стане лекар , за да спасява хората. 

Лина се усмихна, сбогува се със стареца и се отправи към дома си. Когато се прибра 

вкъщи, тя отвори папката, разгледа документите и откри щокираща новина за себе си... 

 

 


