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Божена Панделиева,
снимки: Диляна Флорентин,
Флорентин Цачев

лед дългото, горещо и изпълнено с
вълнуващи дни и нощи лято, връщането
към обичайния начин на живот в големия
град може да бъде мъчително изживяване. Точно когато си
мисля, че е дошло времето на мрачните есенни вечери, когато
е най-добре да се излежаваш с книга в ръка у дома, получавам
покана за първото Chic & Cozy парти за новия сезон –
Chic & Cozy: London since 1879. Визията е загадъчна и
мистериозна и аз вече съм сигурна, че в края на септември
ще се случи събитие, което не искам да изпусна!
Облечена в черно и златно и с мисли за Чарлз Дикенс и
викторианска Англия, се отправям към мястото на събитието.
Ресторант „Крим” е напълно преобразен с магичната
декорация на FunTime Weddings and Events и от вратата се
потапям в атмосферата на най-любимия ми град на света.
Британският шик присъства във всеки детайл – гостите на
партито са пренесени сякаш с машина на времето в края
на 19-ти век, в епохата на стилните дами и галантните
джентълмени, на „Големите надежди” и Шерлок Холмс. Тогава
да има телефон на разположение на клиентите в частните
клубове и барове е било често срещано явление. Виждам,
че и тази прекрасна традиция е пресъздадена в рамките на
вечерта. В случаите, в които гостът реши да участва в играта
London Calling, келнерът донася „устройството” до неговата
маса с думите: „Извинете сър, търсят Ви от Лондон.”
На входа всеки гост получава по един брой от специален
вестник – The Illustrated London News, препратка към прочутите
британски ежедневници, положили основата на вестникарската
индустрия в цял свят. Но този екземпляр е особен, в него всеки
присъстващ открива рисунка, изобразяваща нещо характерно

от живота и културата на Лондон през онези години. Оказва се,
че общо десет души получават еднакви картинки, а първите,
които успеят да се намерят и да съберат еднаквите парченца,
печелят награда – десет билета за премиерата на новия филм
James Bond: SKYFALL 007.
Партито е в разгара си, гостите напредват в търсенето
на еднакви картинки, като по този начин неусетно завързват
интересни разговори и осъществяват контакт с познати и
непознати. Под ритъма на приятна музика, изпълнявана от
Деси от Sentimental Swingers, и с чаша Moët в ръка, хвърлям по
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едно око на автентичните вестници, разпръснати между красиво
аранжирани рози в порцеланови чаши за чай. Срещам познати
лица, които са така преобразени от атмосферата и обстановката,
че се замислям колко би било прекрасно да живеем именно в
тази епоха или поне да можем да се пренасяме от време на време
в нея – нещо като фантазията на Уди Алън в „Полунощ в Париж”,
само че аз бих искала да остана завинаги в такава вълшебна
топла есенна нощ в Лондон.
Наблюдавам фотографа, който снима небрежните
разговори на гостите и се замислям, че именно в Лондон, и
именно след 1879 г., фотографията става широко популярна.
Ето още една причина да обичам тази епоха! Сега, когато
партито е вече минало и съм затрупана с работа, мога за
секунда да се завърна мислено в онази прекрасна вечер и да
си припомня изящната обстановка, приятните разговори и
невероятното прекарване.

Замислям се къде ли ще ме пренесе следващото парти
Chic & Cozy? Какво ли ще ми се случи дотогава, с кого ли
ще бъда, къде ще се състои… Не се съмнявам, че ще бъде
интересно, вълнуващо, стилно и невероятно забавно. А
дотогава избирам да живея в края на 19-ти век в Лондон – да
бъда елегантна дама, обградена от внимателни джентълмени,
красиви предмети и внимание към най-малкия детайл.
Е, ще внимавам да не срещна Джак Изкормвача някъде из
мъгливите улици, но вярвам, че по-скоро ще се пренеса
в Страната на чудесата заедно с Алиса. Когато тя казва, че
„човек не може да вярва в невъзможни неща”, Царицата
й отговаря: „Смея да ти кажа, че не си се упражнявала
достатъчно”.
Дори не всичко да е постижимо в реалния живот, чакам
с нетърпение следващото Chic & Cozy парти, на което се
случват и невъзможни неща.
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