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9
ГО ЛЕ МИ ЯТ БОС

Мо ят вни ма тел но из гра ден имидж бе ше ед нов ре-
мен но маска и капан. След 1983-а не мо жех по ве че 
да си поз во ля да ме виж дат ка то не що дру го ос вен 
ка то Ала на Дол – „най-ус пеш на та ек с по р т на сто ка 

на Ав ст ралия“.

„На лей ми още ед но“, Ала на Дол (Сей бър Букс)

Имах яс но пра ви ло ни ко га да не пре ми на вам от дру-
га та стра на на Хар бър Бридж, но офи си те на „Гран ди оз“ 
бя ха в се ве рен Сидни. Онзи чет вър тък се ка чих на вла ка, 
кой то ми на ва над за ли ва и за бе ля зах с удов лет во ре ние, 
че пей за жът от вън на исти на е без ду шен и ня ма ни то един 
при ли чен бутик.

Пър во тряб ва ше да ре ша един проб лем. А имен но, 
по ня ко га ме прис ви ва ше сто ма ха, ко га то тряб ва ше да 
напра вя доб ро впе чат ле ние ня къ де, вклю чи тел но в раз-
го вори. Наме рих един спор тен бар на две пре ки от място-
то, на ко е то тряб ва ше да се срещ на с Ро уз и Иън Есънс, и 
обър нах две ча ши на лив но бя ло ви но ка то вся ка глът ка 
с прив кус на оцет се съ би ра ше в го ре ща лок ва в праз ния 
ми стомах.

Бе леж ка към Ни на, по мис лих си, до ка то вър тях стол-
че то на по лупраз на та си ча ша меж ду па ле ца и по ка за ле-
ца и съм не ни я та за поч ва ха да за мъг ля ват съз на ни е то ми. 
Увере но ръ костискане. Прави кон такт с очите.
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Здра вей те, гос по дин Мич кевич. Нина Дол. Аз съм Ни-
на Дол. Аз.

Бях мно го стре си ра на, за що то пред на та ве чер в „Дин-
го“ Карли ми по ка за ед на мац ка, ко я то бях виж да ла пре ди 
да оби ка ля по кон цер ти те на жи во из за ве де ни я та, а се-
га на ди га ше ед но след дру го „Ес пре со Мар ти ни“ на екс с 
при я те ли те си.

– Та зи е но ва та на Джон Ви ли ърс – ка за Кар ли. – Вие 
не ра бо тех те ли с него?

На Кар ли не слу чай но ѝ ви ка ха „куч ка та от фейс кон-
т рола“.

Мац ка та при ли ча ше на слад ка мър ла, са мо че не бе ше 
осо бе но сладка. Роуз се съг ла си. „Ко са зад ухо то“, за бе ля за 
вед нага. Коса зад ухо то бе ше, ко га то ня коя по бър ка на си при-
би ра ко са та зад ухо то, за да из г леж да по-сла ба и без за щитна.

– Не мо га да по вяр вам, че си има при я тел ка – из-
пус нах се пред Ро уз, та ка че Кар ли да не ме чуе. – Как во 
прикри то ко пеле!

Ро уз зас му ка слам ка та в ча ша та си та ка, че куб че та та 
лед зат ра каха.

– Той къ де е то га ва, щом се пред по ла га, че са га джета?
Мо же да ка же те всич ко за бра тов чед ка ми, но по ня ко-

га тя бе ше стра хотна. Скани рах ме пак це лия бар. Видях, че 
въпрос на та мац ка ми хвър ля убийст ве ни пог ле ди и пос ле 
тръс ва гла ва наст ра ни със стис на та че люст. Значи той ѝ е 
ка зал за нас. Какво ѝ е казал? За ня как во шан та во мо ми-
че от ед на гру па, с ко я то ра бо ти, или как се це лу вах ме до 
при па дък на награ ди те „АРИА“?

Но тряб ва ше да се със ре до то ча за днес. След ва щи ят 
час в „Гран ди оз“ мо же ше да се ока же най-важ ни ят в жи-
во та ни. Прис ви ва не то в сто ма ха бе ше из чез на ло след тре-
та та ча ша и ко га то ми нах през вър тя ща та се вра та, за да се 
срещ на с оста на ли те, ве че се чув ст вах по-уве рена.

Бях об ле че на със зла тист къс топ с рес ни, ко жен ми-
ни жуп, бо ту ши до ко ля ното. Коса та, вдиг на та на кок, чер-
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ви ло в цвят праско ва. В се ве рен Сид ни ни ко га не са виж-
да ли не що по добно.

Ро уз бе ше с пра ва, при леп на ла по ла в тъм но чер ве но 
с тъ нък ко лан с кап си и бя ла тяс на риза. Коса та ѝ бе ше 
приб ра на, чер ви ло то – тъм но чер вено. Добра ра бо та – си-
гур но спе ци ал но е отиш ла до „МАК“ да от крие точ но съ-
щия нюанс в бур гун д ско чер вено.

Иън Есънс бе ше до вел със се бе си ня ка къв чо век в ев-
тин костюм, кой то ни пред ста ви ка то ад во кат, но той при-
ли ча ше по ве че на ня кой от ужас ни те му при я тели. Роуз 
тръс на гла ва към мен: „По-къс но ще се опра вим с това.“

Го ре, в лук соз ния апар та мент на пос лед ния етаж, 
бях ме пос рещ на ти от лич на та асистен т ка на Мич кевич. 
Той го во ре ше по те ле фо на, поч ти из лег нат на ди ва на с 
кра ка вър ху ма сич ка та за кафе. Махна ни да сед нем на от-
с рещ ния диван. През трий сет те се кун ди, ко и то ни от не да 
се ка чим с аса н сьо ра до пос лед ния етаж, оче вид но бе ше 
за поч нал да во ди мно го се ри о зен раз говор. Роуз за поч на 
да на ви ва опаш ка та си.

Мич ке вич бе ше от оне зи со лид ни мъ же, ко и то с въз-
раст та из г леж дат все по-добре. Гледах го как неб реж но 
пог лаж да гър ди те си, до ка то обяс ня ва на чо ве ка, с кой то 
го во ри по те ле фо на, ка къв е пла нът на играта. Можех лес-
но да си го пред ста вя как вди га над гла ва та си ня кое теж ко 
бю ро и зап лаш ва да го сто ва ри вър ху гла ва та на про мо у-
тъ ра, ако не обе щае да плати. Нещо та кова. Поглед нах към 
Ро уз, ко я то треска во си по же ла ва ше раз ни не ща, до ка то 
ог леж да ше диско ве те по сте ните. Мулти-пла ти нен ал-
бум. Почив ка в Сейнт Бартс. Концер ти по ста ди о ните. 
Гото ви сме да по лу чим бла гос ло ви я та на Все ле ната.

Ала на ни бе ше пре дупре ди ла, че мо жем да за дър жим 
вни ма ни е то на „Гран ди оз“, са мо ако им бъ дем от пол за, но 
ако ня ко га се отег чат от нас, ще за поч нем да пра вим ал бу-
ми без ни как ва по мощ за про мо ци я та им, но въпре ки то ва 
да сме вър за ни за тях. Съот вет но, тя се оба ди на Иън Есънс 
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и му да де стрик т ни ука за ния да не под пис ва до го вор за по-
ве че от два ал бума.

– Оста ве те дър то то ко пе ле да над да ва за вас, ако иска 
да ви за дър жи – тя му на ре ди тол ко ва ряз ко, че мо жех да 
чуя как ду ми те ѝ прос вистя ха покрай уши те на Иън Есънс 
ка то раз д раз не ни оси. – След то ва мо же да пре до го во ри те 
кол ко стру ва те, ако иска те да оста нете.

Мич ке вич най-накрая прик лю чи раз го во ра и на со чи 
вни ма ни е то си към нас, но пър во пог лед на към ча сов ни-
ка си. Здра ви са се с нас, пос ле се вър на на място то си.

– Та ка зна чи – ка за, сви вай ки ръ це пред гър ди те си. 
Имаше дрез гав глас на пу шач ка то Ала на и раз ши ря ващ 
се ко рем под те ниска та. – Пред по ла гам, че аз тряб ва да за-
почна.

Ние ким нах ме ут вър ди телно. Погле дът ми все се плъз-
га ше към един среб рист усил ва тел „Мар шал“ под раф та с 
на ре де ни те награ ди „АРИА“ и дру ги дре болии. Нико га не 
бях виж да ла такъв.

– Ко га то аз за поч вах, по път бе ше още в зад ния двор.
Пънк, попра вих го наум.
– Бе ше про ти во ре чив, бе ше бун тар ски и по каз ва-

ше от но ше ние, а се га все ки тип и ку че то му се опит ват да 
вля зат в му зи кал ния бизнес. Мисля, че „Долс“ са на мно-
го доб ри по зиции. Някой мо же да ме по мис ли за луд, но 
хо ра та си мис ле ха, че съм луд, ко га то под пи сах с „Уа йлд 
Уим зи“. Кога то ги от крих, ги за мер ва ха на сце на та с мо не-
ти и бу тил ки, но аз си зна ех, че ако ня кои хо ра тол ко ва ги 
мра зят, дру ги ще ги за о би чат до ри по вече. Защо да се ин-
те ре су вам от из пъл ни те ли, за ко и то на ни кой не му пука?

Той ско чи на кра ка, оби ко ли офи са си и пак седна.
– Шоу програ ми те за та лан ти из мести ха раз ви ти е то 

на ар тисти те и ка то ця ло ре зул та тът е хо мо ген на пос ред ст-
ве ност. Вие сте раз лични. Нека да из пол з ва ме „Долс“да им 
при пом ним за как во ста ва въпрос в поп му зи ката.

Пънк.
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Мич ке вич про тег на ръ це по об ле гал ка та на ди вана. 
Като встъ пи тел но сло во ни как не бе ше зле, въпре ки че ме 
жег на ле ко ко ле ба ние, ко га то той от бе ляза:

– Хо ра та не тряб ва да под це ня ват стой ност та на доб-
ра та чест на поп му зика. Тя си има цел, тя е ка то от душник. 
Няма за цел да про ме ня света.

Да ли иска ше да ка же, че сме лес но за ме ни ми и не 
тряб ва да си въ об ра зя ва ме, че сме не що осо бено? Поглед-
нах към Иън Есънс, кой то слу ша ше с праз на ус мивка.

– Стой те си пър во във ва ша та ни ша – про дъл жи Мич-
ке вич. – Ще ви на ме рим място в ня кое тур не да под гря ва те 
гру па, на ко я то иска те да при ли ча те след вре ме, за да си 
све ри те ча сов ника. После, след ня кол ко ме се ца, ще има те 
соб ст ве ни да ти за кон церти. Ще за поч нем скромно. Лесно 
ще на пъл ним за ла „Ен мор“, но ще ви пус нем по те ле ви-
зи я та във „Фак то ри“ и ще про да дем всич ки би ле ти, пос ле 
ще сло жим но ва да та, пак ще на пъл ним за ла та, след то ва 
пак но ва да та… раз би ра те ли иде ята? Ще ви за си лим мно-
го яко.

„Мно го яко“ бе ше точ но то ва, ко е то искахме. Надя вах 
се Ро уз да не раз ва ли мо мен та ка то за да де един от въпро-
си те на ба ща си за пен си он ни те оси гу ровки.

Мич ке вич опи са соб ст ве на та си ви зия за то ва как ще 
ни пус не да пе ем на плей бек в те ле ви зи он но шоу и в по лу-
вре ме то на фи на ли те по ръг би, за да се за пе ча та ме в съз на-
ни е то на хо рата. Започ вах да раз би рам как ра бо ти гла ва-
та му. Аз се от на сях от емо ци я та, а той бе ше стра те ги чески 
играч, кой то чер тае бъ де ще то и на бе ляз ва це лите. Думи те 
му се под реж да ха пред очи те му ка то мрежа. Видях всич ко 
яс но и ос ве те но ка то сце на от „Трон“, пласт вър ху пласт от 
чер те жи и ми га щи ми шени.

– Ин те ре сен ход да из пол з ва те Джон Ви ли ърс, ста ро-
то ко пе ле – ка за той и пак при ко ва вни ма ни е то ми. Отбе-
ля зах си на ум по-къс но да пог лед на в Гу гъл „Джон Ви-
ли ърс + Грег Мич ке вич“. – Той има доб ро чув ст во за поп 
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есте ти ка, но се га ще пра тим не го ви те мик со ве на Дийн 
Хен ман в Ща ти те да им напра ви до бър мастер и та ка ще 
има те още ед но из вест но име в ал бума.

Ро уз пог лед на на го ре и спря да си во ди бе леж ки, до-
ка то Мич ке вич да ва ше ука за ния на лич на та си асистен т-
ка как да пус не уред бата. Пусна „Да се би еш ка то мо ми че“ 
въл ну ва що ви со ко и ди ри жи ра ше с ръ це, гле дай ки све-
та до лу под про зор ци те на лук соз ния си ка бинет. Дока то 
стое  ше с гръб към нас имах ме въз мож ност да се поз д ра-
вим ед на дру га: „Не, ти си ве ли ка куч ка!“, Ро уз ми каз ва ше 
без звук, ко га то той се обър на пак към нас.

През след ва щи те двай сет ми ну ти Мич ке вич под ска-
ча и ни из то щи от при каз ки, пре ди да пред ста ви бор со-
во то си пред ло же ние: сдел ка-ча дър, в ко я то „Гран ди оз“ и 
ней ни те под раз де ле ния кон т ро ли рат всич ко, свър за но с 
тур не та, тър гов ски сто ки и из дания. Алана не бе ше спо-
ме на ла за та ка ва кон цеп ция и Иън Есънс са мо ки ма ше 
ус луж ливо.

– Ед но е яс но, – зак лю чи Мич ке вич с пръст, со чещ 
на го ре, – ние ще ви из ве дем на върха!

Ухаж ва не то се ока за крат ко, та ка че са мо мо жех да 
до пус на, че ле ля ми е под шуш на ла не що гад но в ухо то на 
Мич ке вич по вре ме на те ле фон ния им раз го вор от Голд 
Коуст. Не след дъл го му зи кал ни те из да ния щя ха да на у чат 
за раз ме ра на сдел ка та по на шия до го вор и да пред по ло-
жат, че за нас се е во ди ло над да ва не меж ду най-го ле ми те 
зву ко за пис ни ком па нии в стра ната. Нито Мич ке вич, ни то 
„Долс“ ги опро вер гаха.

– Ще тряб ва да се раз бе рем за до го вор за два ал бу ма – 
ка зах, ка то си спом них ин ст рук ци и те на Алана.

Мич ке вич из проб ва раз лич ни фи зи о но мии на от в ра-
ще ние и ко ле ба ние, пос ле на го тов ност да от тег ли пред-
ло же ни е то си, но ние удър жах ме фронта. Той въз дъх на и 
над раска но ва кла у за вър ху до го во ра на ко ля но вместо на 
бю рото. Търсен ефект: спон тан ност и опасност.
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– Ни ко га не пра вя та ка – ка за той с из вест но за до вол-
ст во. – Хва нах те ме.

На ши ят нов ад во кат спря да раз гръ ща дру гия до го вор 
и го оста ви на ма сич ка та за кафе.

– Из г леж да ми на ред – ка за той.
Мич ке вич не му обър на вни мание.
– За не се те го вкъ щи и го по ка же те на ле ля си – ка-

за ни. Доку мен тът се от на ся ше са мо за Ро уз и мен, гру па та 
ще ше да бъ де на посто я нен хо норар.

– Те мо гат да се гри жат са ми за се бе си – Мич ке вич 
ка за пре неб ре жи тел но. – Не мо жем ве че да но сим ня ко-
го на гръб как то ед но време. Сега всич ко опи ра до то ва да 
уло виш ми га и пос ле да улу чиш пра вил ния мо мент да сле-
зеш от сце ната.

При ех ме до го во ра и на ши ят мно го у ва жа ван ме ни-
джър напра ви ня кол ко раз ма за ни сним ки с те ле фо на си. 
Страш на ра бо та, Иън Есънс, ед на за вну ците!

– Не ка да ви ка жа, ни ко га не ста ва тол ко ва лес но – 
ка за Иън Есънс, ко га то се от пра вих ме към един бар зад 
ъгъла. Беше ня как не ре ал но да сме пак под от кри то не бе, 
след ка то то ку-що бях ме ви дя ли ця ло то си бъ де ше ка то 
през чер ве е ва дуп ка в офи са на Мич ке вич. – Бе ше не ве-
роят но лесно. Наисти на не раз бирам.

– Искаш да ка жеш, че за „Кор п с фин гър“21 и „Стин к-
фист“22 не са под пи са ли вед на га? – по пи та Ро уз не вин но. 
– Кол ко стран но! – тя си сло жи още един слой чер вило. 
Цвят – тър жество.

●
Ед но от не ща та, за ко и то Мич ке вич насто я ва ше още 

пре ди да е за съх на ло масти ло то по до го во ра, бе ше обу че-

21  От англ., corpse fi nger, пръст на мър твец.
22 От англ., stink fi st, во нящ юмрук.
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ние за ра бо та с ме ди ите. Каза ни, че ако не се на у чим да 
ра бо тим с пре са та, ще бъ дем ка то агън ца на за ко ление. 
Веро ят но има ше пред вид ин тер вю то, ко е то Ро уз бе ше 
да ла за му зи ка лен вест ник, в ко е то лов ко я на ка ра ха да 
напра ви ко мен та ри за ня кои от на ши те кон ку рен ти, как-
то и да из да де су ма та, под ко я то сме се под пи са ли, а тя 
бе ше доста по-ви со ка, от кол ко то по ве че то хо ра пред по-
ла гаха.

Пи ар ка та на „Гран ди оз“ ни за ве де в ка би не та си и 
про играх ме ня кол ко сце нария.

– Ви на ги ле ко драз не те жур на листи те, как то го пра-
ви те с при я те ли те си – ка за Кар мел ка то ни кри ти ку ва ше 
от дру га та стра на на бю ро то, на ки че но със сним ки на две 
де ца с лип с ва щи зъ би, поста ве ни в бо га то укра се ни рам-
ки. Нико га ня ма ше да раз бе ра за що ра бо те щи те мрав ки 
тряб ва ше да се об граж дат със сним ки на хо ра, ко и то за 
пос ле ден път са ви дя ли сут рин та на за куска. Все ед но 
прев ръ щаш де те то си в сим вол на бла го по лучие. Ако аз 
имах бю ро, по-ско ро щях да си сло жа сним ка на мар ко-
ва ки та ра или на ви ла на езе ро то Комо. Но аз ни ко га ня-
ма ше да имам бю ро, та ка или иначе. Вместо то ва, Ро уз и 
аз ви на ги си пра вех ме таб ла с кар тин ки на всич ки не ща, 
кои то исках ме да има ме, ко и то си из ряз вах ме от спи са-
ни ята. Опра23 смя та, че ако доста тъч но сил но же ла еш не-
що, за поч ваш да го прив личаш. Нари ча се За кон на прив-
ли ча нето.

– Пов та ряй те име на та им – Кар мел ни ин ст рук ти ра. 
– Вну ша вай те им, че сте близки. Ако са ви ин тер вю и ра-
ли пре ди, ви на ги се пра ве те, че си спом ня те и се рад ва те 
пак да ги ви дите. Ако ня коя по ре ди ца от въпро си ви ядо са, 
спи ра те да го во рите. Ако има те ня как во съм не ние, по-доб-
ре ни що не каз вайте.

23 Опра Уин ф ри – те ле ви зи он на во де ща от САЩ.


