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Когато настъпят неочаквани събития...
Когато настъпят времена на изпитания...
 
Той ще дойде в слава човешка.
Силен. Умен. Обаятелен.
Неусетно ще плени мнозина.

Ще върши чудеса и знамения.
Всички ще вярват, че е пратен свише.
Ще го обичат и обожават.

Той ще заяви, че е Христос.
Дошъл, за да царува над света. 
Ще иска всеки да му се поклони.

Лицето му ще е красиво. Но страшно.
Душата – черна. Сърцето – жестоко.
Той ще е... антихрист.

Ще преследва християните.
Ще им отнеме почти всичко.
Но няма да ги сломи.

Ще ги подложи на мъки и лишения 
Ще ги прекара през огън и вода.
Но няма да ги покори.

Защото Бог ще ги закриля.
Той ще срази антихриста.
А верните ще дари с безсмъртие!
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ПРЕДГОВОР

Скъпи читатели,
При писането на книгата се сблъсках с трудности и пре-

пятствия, за които не подозирах. Имаше моменти, в които 
всичко и всички бяха срещу мен. Да се пише за антихриста, е 
огромно предизвикателство. Съзнавам го и нямам никакви пре-
тенции, че съм изчерпал темата. Романът е само опит да се 
покаже как би изглеждал в последното време животът на ня-
колко души, които вярват, че светът ще има край – така, как-
то е предсказано в Откровението.

Надявам се трудът ми да си е заслужавал.

Мартин Ралчевски



Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна.
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I. ЩАСТЛИВИ ГОДИНИ

Вярата е да вярваш в това, което не виждаш. 
Наградата е да виждаш това, в което вярваш.

Блажени Августин

Йоана почука на вратата на брат си.
Бен тъкмо се бе събудил. Лежеше в леглото и гледаше сън-

ливо. Той издърпа възглавницата си нагоре и се надигна, а тя 
пристъпи плахо.

– Пак ли същия сън? – подканяйки я да се приближи, попита 
той.

Йоана кимна няколко пъти, седна до него и наведе глава.
– Е?! – сложи ръка на рамото ѝ Бен. – Слушам те, скъпа се-

стричке.
Сълзи напряха в очите ѝ. Тя бе от онзи тип момичета, по 

които момчетата въздишаха. Имаше дълга и права златиста 
коса, която падаше като копринен воал около бялото ѝ лице. 
Очите ѝ бяха пъстри. Когато беше малка, роднините ѝ често 
спореха всъщност пъстри ли са или сини. Но щом порасна, над-
деля мнението, че са пъстри. Истината обаче бе, че бяха нео-
бикновени. Челото ѝ беше високо. Веждите – гъсти, светли и 
изписани. Симетрията на носа, скулите, устата и брадичката 
очертаваше съвършено лице. На ръст бе средна, към висока. 
С оформени, но тесни рамене. Пропорционални гърди, тънка 
талия и слабо изразен ханш. Ръцете ѝ бяха нежни. Дланите и 
пръстите – изящни. Краката – дълги и стегнати. Стойката – 
изправена.

Цялостното ѝ излъчване обаче контрастираше с поведе-
нието ѝ. Тя бе смирена. Обличаше се обикновено. Избягваше да 
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носи тесни дрехи и високи обувки. Използваше малко грим. Ко-
гато мъжете я гледаха, отместваше поглед и навеждаше глава. 
Бе умна и находчива, но тиха. Много хора твърдяха, че красо-
тата, интелектът и скромността са се съчетали у нея неот-
разимо.

– Ами... – започна разтревожено Йоана – отново видях как 
къщата ни се разпада... Първо покривът стана някак прозра-
чен... Стените също загубиха цвят. Станаха паянтови, закла-
тиха се и... паднаха. Докато се опомня, гледам, че паркетът на 
пода изчезна, а отдолу вместо бетон се появи земя. Черна, мо-
кра земя... Аз и мама тичахме по пътя, а някакви хора ни го-
неха... Бяха много страшни и имаха нещо като татуировки на 
челата...

– Стига! Нали знаеш, че това е просто сън – прекъсна я той 
и свали ръката си от рамото ѝ.

Бенджамин също беше хубавец. Висок, добре сложен, с пра-
вилни черти на лицето. Имаше къса коса и едва забележима, 
добре оформена брада. Обличаше се с вкус и определено при-
вличаше момичетата. Особено в университета, където, за 
гордост на родителите си, преди няколко месеца бе приет да 
следва право.

Йоана го погледна така, сякаш ѝ казваше нещо лошо. Пое си 
въздух на пресекулки и се закашля:

– Да, знам. Но... този сън взе да се повтаря доста често, не 
мислиш ли?

Бен се изправи още малко в леглото. Взе една книга от нощ-
ното си шкафче и я сложи в скута си.

Йоана го гледаше въпросително:
– За какво ти е тази книга?
– Смятам да почета малко.
– Това ли е отговорът ти?
Бен я погледна малко по-остро:
– Казал съм ти сигурно десет пъти какво трябва да се на-

прави. Какво очакваш още?
Йоана наведе глава. Изправи се и понечи да излезе.


