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Смъртта на Гешев е оксиморон. Той е можел да изчезне,
но не и да бъде убит. Сам превърнал себе си
в страшилище за комунистите, е гледал отстрани
как те си служат с него, за да строят комунизма.
Гешев е най-голямата лопата за забъркване бетона
на комунизма в България. Той стяга от репресиите.
И без Гешев е щяло да има репресии, както става
в СССР и в сателитите му. Но той е техният “флаг
за удобство”. Тази книга се основава на документи
и разкрива параноята “Гешев”, но и лекува читателя
от нея. Той разбира, че Гешев е вездесъщ само като
жив мит. Смъртта на Гешев е анекдот.
От редактора
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Част първа
ОСТАНАЛ ЖИВ

Глава първа

1955 г.: От Канада лъхва на Гешев
Спират да се надяват, че при бягството му през
1944 г. е бил убит на границата
След подслушани разговори на роднини на Никола Гешев
българското МВР е в шок. Оказва се, че легендарният полицай е
жив и се укрива в Канада. Близките му тайно са получавали писма от него цели 10 години след 9 септември 1944 г. Това става
ясно от засекретени документи на Комисията по досиетата. Те
са част от досие на брата на феноменалния полицай – Емануил
Гешев. През 2014 г. то бе предоставено на неговата единствена
наследница – 27-годишната Анна Гешева.
В документите подробно е описано как тайни агенти са подслушвали Емануил и неговия син, който носи същото име. От
разговор между двамата става ясно, че “Кольо е изпратил писмо
на майка си от Торонто, Канада”.
По това време майката на Гешев все още е жива.
Агентите не били на себе си, когато са подслушали и разговори между сестрите на Гешев. Едната попитала: “Къде е писмото
от Никола, скъса ли го?” Другата съзаклятнически потвърдила.
Причина за превантивната мярка бил възрастен човек, който
уж носел масло на семейството. Той без извъртане предупредил фамилията, че ще дойдат хора, за да търсят писмото. Затова
бързо трябвало то да изчезне.
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След този скандален за властта разговор МВР изпраща агенти в Торонто, за да издирват палача на комунистите, става ясно
от разсекретените от Комисията по досиетата докладни записки.
Според тях мисията е неуспешна. Въпреки огромните усилия да
бъде открит Гешев в Торонто, търсачите му не попадат на никаква следа от феноменалния полицай.
За него се знаело, че е изключително умен и предвидлив и че
е спазвал всички правила на конспирацията. Полицаят е бил съвсем наясно, че близките му са следени и подслушвани. Затова
най-вероятно писмото нарочно е изпратено от Торонто, докато
самият Гешев може да е бил в друг град на Канада или пък в която и да е друга държава.
Документи в Комисията по досиетата разкриват още, че Държавна сигурност винаги се е съмнявала в смъртта на легендарния полицай. Там фигурира и следният многозначителен текст:
Източникът на Държавна сигурност, който твърди, че Гешев е
бил убит на границата, не е достоверен.
Тайната служба констатира, че това се потвърждава и от наблюденията над семействата на Гешев и на инспектора от Дирекцията на царската полиция Любен Димитров. Той и Никола
Гешев имали уговорка заедно с още няколко колеги да избягат
в Турция.
Семействата и на двамата обаче били спокойни, констатират
агентите на ДС. Според тях по всичко личало, че имат информация за близките им – че те са живи и са се прехвърлили “оттатък”.
Показанията на заловения шеф на отделение Б в царската полиция Андрей Праматаров потвърдили, че Гешев и Димитров са
успели да избягат в Турция, констатират в ДС.
Приятел на Праматаров заяви пред авторите, че шефът на
отдел Б се е присъединил към двамата бегълци за Турция. Точно преди граничната бразда обаче засвистели куршуми, Праматаров се уплашил, залегнал и останал така, докато бил заловен.
Друга скандална констатация в документ от Комисията по
досиетата е, че Гешев е успял да избяга с целия си архив. А ко-
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мунистическият елит винаги е
треперел не толкова от Гешев,
колкото от архива му.
Документите разкриват, че
агенти на Държавна сигурност
издирват Гешев и в Турция. Според докладите им той най-вероятно останал там след бягството.
Позовават се на показания на човек, задържан в турски бежански
лагер. Той разказал, че в лагера
имало човек, напълно отговарящ
по външност на Гешев. Към него
Никола Гешев
останалите лагерници се обръщали с прякора “Папа”. Точно
така е бил наричан Гешев и от колегите му в полицията. Прякорът “Папата” е заради незавършеното му образование по право
в Рим.
ДС усилено издирва топченгето в продължение на четвърт
век – от 9 септември 1944 г. до 70-те години, става ясно от документи в Комисията по досиетата. Там е описан и случай как ДС
получила сигнал от свой агент в Бразилия. Според него Гешев
се е укривал там от години. Веднага били изпратени ченгета, за
да търсят следи от митичния полицай. Като се връщат, те докладват, че когато лицето от сигнала е починало, е било със сини
очи, следователно не може да е бил Гешев.
Дали за промяна на цвета на очите си умният полицай не е прибегнал до услугите на нацисткия учен Йозеф Менгеле, който по
същото време се подвизавал в Южна Америка, не е ясно. Западният печат свърза немеца, прочул се с генетичните си експерименти, с “Града на близнаците” в Бразилия. Там сред коренното доста
смугло население изведнъж започнали да се раждат руси, синеоки близнаци. Почти всяка двойка в града раждала такива деца.
За сравнение, статистиката отрежда близнаци да се родят само
на една от 80 двойки. Журналистическо разследване открива, че
в това градче по време на бума на близнаците е живял тайнствен
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германец – вероятно Менгеле, наричан Ангела на смъртта. Той
става скандално известен със своите експерименти за кръстосване на гени, извършвани с концлагеристи през Втората световна
война, които целели подобряване на арийския генотип.
Най-вероятно заради липсата на доказателство за смъртта на
Гешев делото за издирването му под кодовото име “Овен” така
и не е било прекратено.

