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Преди много години, в една далечна, далечна 
Галактика…

 
Зашеметени след катастрофалния разгром 

на Хот, храбрите борци за свобода от 
БУНТОВНИЧЕСКИЯ АЛИАНС са пръснати 

из космоса, преследвани от армиите на злата 
ГАЛАКТИЧЕСКА ИМПЕРИЯ.

Един бунтовнически отряд охранява ПРИНЦЕСА 
ЛЕЯ и тайно я прекарва от звезда на звезда. Лея 
Органа, единственият оцелял представител на 

дома от планетата Алдераан, е символ на свободата. 
Принцесата е преследвана от Империята, на която 

така дълго се е противопоставяла.

Борбата срещу деспотизма на Империята е 
отнела живота на мнозина бунтовници. Докато 

имперските сили продължават своето настъпление, 
Лея се готви да извърши огромна саможертва 

в името на свободата и равноправието в 
Галактиката…





ПролоГ









 

PZ-4CO ОТНОВО СЕ появи, а този път Лея 
Органа беше прекалено уморена, за да измис-
 ли извинение, с което да я отпрати.

– Генерал Органа, помолиха ме да ви помогна 
да запишете спомените си  – каза високият прото-
колен дроид със синьо покритие.  – Това е седмата 
ми молба от подобно естество. Когато отправих пър-
вата си молба преди четиридесет и четири дни, вие 
казахте…

– Помня какво казах, Пийзи – прекъсна я Лея и 
се облегна на прага на вратата, водеща към стаите ѝ.

Дроидът изглеждаше объркан, явно беше очак-
вал да бъде поканен.

– Когато отправих втората си молба преди три-
десет и осем дни, вие посочихте, че…

– Няма да обсъждаме всичките седем молби и 
отговорите ми на тях – заяви Лея и скръсти ръце.

Изведнъж многобройните странни навици на 



Си-Трипио не изглеждаха чак толкова неприятни.
– Напомни ми, моля те, защо това е толкова 

важно?
Дроидът наклони глава към Лея, а принцесата 

си позволи да се усмихне. Пийзи не беше програми-
рана да очаква подобен въпрос.

– Бих си представила, че причината е очевидна – 
отвърна PZ-4CO. – Вие бяхте изключително важен 
член на Бунтовническия алианс по време на Галак-
тическата гражданска война, ветеран от битки с цен-
трално значение – като тези на Явин, Хот и Ендор…

– Това беше преди много години  – каза Лея, 
а погледът ѝ се вледени.  – Отново се намираме на 
крачка от евентуална война и може би този път няма 
да оцелеем. Тогава нищо от това, което бих могла да 
ти разкажа, няма да е от значение.

– Вашият разказ е от първостепенна важност  – 
възрази дроидът.  – Вие сте водач на Съпротивата, 
централен елемент в плановете на Първия ред. Вие 
сте символ на Съпротивата и източник на вдъхнове-
ние за всички войници, които следват каузата ни и 
изпълняват дълга си в тези трудни времена.

– Дълг  – промълви с тъжна усмивка Лея и 
наклони глава.
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– Засегнах ви с нещо – каза колебливо дроидът.
– Не си. Но това са чужди думи. С кого си разго-

варяла напоследък, Пийзи?
– Майор Имат много ми помогна в подготовката 

за интервюто с вас – отговори дроидът.
– Трябваше да се досетя  – въздъхна Лея и се 

усмихна при спомена за човека, до чието рамо 
се беше борила в продължение на толкова много 
години. – Добре, предавам се. – Тя направи знак на 
дроида да влезе в помещението. – Откъде предпочи-
таш да започна? Всъщност не, както и да е. Спомена 
думата дълг. Напоследък и аз си мисля за това  – за 
един безценен урок, който научих преди много 
години. Според мен е редно всеки член на Съпро-
тивата да го усвои.

 

пролог 7
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ГЛ А В А  1
И М П Е Р С К А  АТА К А

 

КОГАТО ВИдяхА ТАЙ изтребители, вече 
беше твърде късно.

Принцеса Лея Органа дори не зна-
еше името на системата, през която прелитаха  – 
представ ляваше малко повече от дребно мъждиво 
слънце, блед лилав газов гигант и широко поле от 
камъни и прах, които гравитацията не бе успяла да 
обедини в планета.

Датчиците на фрегатата тип „Небюла-Б“, на 
която се намираше Лея  – „Възпоминание“  – бяха 
уловили приближаването на имперски сили през 
премятащите се скали, което означаваше, че и ТАЙ 
изтребителите са забелязали бунтовниците. Про-
тивниковите кораби се появиха между астероидите 
и връхлетяха малкия бунтовнически конвой  – 



„Възпоминание“, два транспортни кораба GR-75 и 
четири блокадни бегача.

Сред рева на клаксоните на борда на „Възпоми-
нание“ Лея премина по мостика и застана до капитан 
Волк Аймерик. Зеленокожият иши тиб се взираше 
в холографското изображение на системата, където 
със стрелки и кръстчета бяха отбелязани позициите 
на бунтовническите и имперските кораби. Аймерик 
държеше ръце спокойно зад гърба си, но очните му 
стълбчета потреперваха леко.

Лея се принуди да запази мълчание. Тя беше 
един от главните водачи на бунта, но корабът беше 
под командата на Аймерик. Това правеше отно-
шенията им странни. Лея не искаше екипажът на 
Аймерик да остане с впечатлението, че тя раздава 
заповеди на капитана им, и същевременно знаеше, 
че зеленокожият офицер се чувства неловко от при-
съствието на виден бунтовнически лидер на кораба 
си. Двамата или говореха твърде много, или не си 
казваха почти нищо.

– Изпратете напред изтребителите и обновете 
данните от скенерите – нареди Аймерик.

– Това са бойни кораби, прелитащи на близко 
разстояние – каза Лея. – А доколкото ни е известно, 
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в тази система няма военни бази. Затова избрахме да 
минем оттук.

Лявото очно стълбче на Аймерик се насочи към 
нея и той разтвори човката си по начин, който Лея 
знаеше, че съответства на намръщване.

– Точно така – потвърди той. – Което означава, 
че наблизо има самолетоносач. Свържете аудио-
сигнала от изтребителите с…

– Капитане! – извика един от наблюдателите на 
датчиците.  – Три кораба се задават от хиперпрос-
транството в сектор 3-F!

– Изтребителите незабавно да се върнат и да 
поемат защитата на конвоя – нареди Аймерик.

На мостика настана смут. Сензорите определиха 
новодошлите кораби като крайцери клас „Аркви-
тен“ и идентификацията скоро беше потвърдена от 
един офицер. Лея си представяше как свистят из 
космоса  – удължени триъгълници с разполовени 
носове, прикрепени към три цилиндрични двига-
теля.

Някой препрати сигнала от пилотите на шестте 
патрулиращи изтребители Х по комуникационната 
система на мостика и въздухът край тях зашумя. 
Единият очен стълб на Аймерик се насочи към холо-
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графския екран, а другият  – към членовете на еки-
пажа, които бяха получили нова информация.

– Крайцерите притискат бойците ни  – преду-
преди един от тях.

– Стреляйте на воля – каза Аймерик. – Наредете 
на всички кораби да се приготвят за скок в хипер-
пространството  – ще се срещнем на сборен пункт, 
изчислен по протокол за разпръскване „Беш“.

Турболазерите на „Възпоминание“ подеха стрел - 
ба, палубата се разтърсваше леко при изстрелването 
на всеки енергиен лъч към космоса.

Застанала до Аймерик, Лея стисна ръце в 
юм ру ци. Беше безполезна тук. Почувства се така, 
сякаш стоеше до осиновителите си – Бейл и Бриа – 
на някоя от безкрайните кралски церемонии на 
Алдераан, по време на които се налагаше непрекъс-
нато да прикрива чувствата си, защото в противен 
случай хората щяха да забележат лицето ѝ и да я 
обсъждат с неодобрение. Веднъж се бе оплакала на 
една от лелите си, че да бъдеш принцеса, би трябвало 
да представлява нещо повече от това да изпълняваш 
мълчаливо дълга си, ала леля ѝ само бе отвърнала, 
че именно в това се състои основната работа на една 
принцеса.
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– Има ли наблизо бунтовнически екипи, към 
които да се обърнем за помощ?  – попита Лея, пот-
ръпвайки от яд при мисълта, че може да бъде под-
плашена от три дребни имперски кораба.

– Не  – отговори Аймерик.  – Империята ни 
издирва под дърво и камък, затова флотата ни е 
напълно разпиляна – разбита на малки конвои като 
нашия. Така е по-безопасно.

„Освен когато се нуждаем от помощ и няма 
откъде да я получим“, помисли си Лея.

Тя видя искри светлина през широките про-
зорци на мостика на „Възпоминание“ и почувства 
как фрегатата се разклати, когато лазерните лъчи 
удариха щитовете ѝ.

Чуха вика на един от пилотите по комуникатора, 
гласът му се усили, след което последва статичен 
шум. Едно от кръстчетата на холографския екран на 
Аймерик примигна и изчезна. Още един бунтовник 
беше загубил живота си, тоест още една тъжна вест 
щеше да покоси като внезапен гръм неговите близки 
и роднини. Колко бяха станали жертвите? Лея пот-
ръпна при мисълта за зловещата равносметка.

Три от блокадните бегачи преминаха на сигурно 
място в хиперпространството. Изтребителите Х 
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също се насочиха натам. Лея дочуваше как пилотите 
им подканят своите астродроиди да направят нуж-
ните изчисления по-бързо.

– Капитане, получаваме спешно съобщение от 
кораба „Ранолфо“  – обади се млад лейтенант с вест 
за един от блокадните бегачи. – Щитът им е поддал.

– Колко време ще им е необходимо, за да скочат 
в хиперпространството? – попита Аймерик.

Лейтенантът заговори бързо в слушалката, после 
поклати глава.

– Поне три минути.
– Капитане, курсът ни е зададен и сме готови за 

скок – обади се кормчията.
– Ще ги изоставим? – попита Лея.
Всички погледи се извърнаха към мостика и чов-

ката на Аймерик се разтвори.
– Насочи се към о-тридесет-и-осем, за да ги при-

криеш – произнесе той, без да поглежда към Лея.
„Възпоминание“ зави надясно, турболазерите 

сипеха огън, опитвайки да задържат рояка ТАЙ 
изтребители далеч от уязвимия блокаден бегач. 
Лея отправи мрачен поглед към дисплея, висящ във 
въздуха пред нея  – три кръстчета и твърде много 
стрелки.
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После „Възпоминание“ се наклони, през кораба 
премина трус, последван от вой на аларми.

– Докладвайте за щети! – излая Аймерик.
– Пробив на корпуса точно пред свързващата 

греда, допълнителните щитове работят само на пет-
десет процента!

Раменете на иши тибът увиснаха.
– Осъществете скока към хиперпространството 

по мой сигнал.
– Капитане – започна Лея, но Аймерик се обърна 

към нея с толкова тих глас, че само тя можеше да го 
чуе.

– Няма да позволя мъжете и жените на „Ранолфо“ 
да загинат напразно, принцесо  – промълви той.  – 
Те изпълняват същата мисия, с която са натоварени 
всички други в този конвой – да опазят живота ви.

Лея извърна поглед, с усилие разтвори стис-
натите си юмруци и си пое дъх. Погледна с безиз-
разно лице към Аймерик и кимна. Едва чу звука от 
командата, която капитанът излая към навигатора, 
едва забеляза как звездите се удължиха в светлинни 
линии, докато „Възпоминание“ потъваше в хипер-
пространството, изоставайки обречения блокаден 
бегач.
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ГЛ А В А  2
Ц Е Н АТА  Н А  д Ъ Л ГА

 

КОГАТО ЛЕя НАПУСНА командното поме-
щение на „Възпоминание“, завари от другата 
страна на вратата познато лице  – протоко-

лен дроид със златисто покритие.
Си-Трипио понечи да каже нещо, но Лея про-

дължи напред с бърза крачка, което го принуди да 
подтичва зад нея под виещите звуци на допълни-
телните си мотори. Беше му наредила да остане 
извън командната зала  – ситуацията бе достатъчно 
напрегната и без непрестанното мрънкане и оплак-
ване на Трипио.

Дроидът принадлежеше на Люк Скайуокър, но 
беше даден временно на Лея, за да ѝ помага в спаз-
ването на етикета и протокола при срещи с тайни 
делегации от планети, които биха могли да помог-



нат на Бунда в борбата му да свали Империята. Като 
бивш сенатор на Алдераан, Лея се чувстваше в свои 
води на подобни срещи и разчиташе на дългогодиш-
ната си дипломатическа подготовка.

Ала напоследък не бе имало подобни срещи  – 
само безкрайно летене из Галактиката, опитвайки да 
останат една стъпка напред от имперските патрули. 
След трагичния погром на Алианса на ледената пла-
нета Хот, Мон Мотма и водачите на бунтовниците 
бяха наредили флотата да се пръсне на малки екипи, 
които непрекъснато прескачаха от една звездна сис-
тема на друга.

Мотма беше обяснила, че тази предпазна мярка 
е въведена, за да се предотврати следваща победа 
на имперските пропагандисти. Но Лея се притес-
няваше, че заради непрекъснатото движение Али-
ансът изглежда слаб точно когато бунтовническите 
сили трябва да убедят народите, че Империята може 
да бъде победена. Беше редно Алиансът отново да 
обедини силите си и да завоюва победи на бойното 
поле.

– Господарке Лея, къде отивате? – попита жално 
Си-Трипио, тътрейки се зад нея с най-високата ско-
рост, на която беше способен.
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– В стаята си – отговори Лея, без да се обръща. – 
Предполагам, че помниш къде се намира.

– Разбира се – каза Трипио, чиито познания по 
етика явно не включваха забелязването на сарка-
зъм. – Паметовите ми отделения съдържат схеми на 
всеки кораб, на който съм пътувал по време на служ-
бата си за Алианса.

– Каква чудесна употреба на паметовите ти отде-
ления, като се има предвид колко от тези кораби 
вече са превърнати в прах.

Бунтовниците отдаваха чест на Лея, докато тя 
минаваше край тях. Идеше ѝ да свъси лице всеки 
път, в който някой от войниците я поздравяваше, 
ала се насилваше да кима в отговор. Беше хубаво, че 
я уважават като по-висшестояща от тях, ала все пак 
те не ѝ бяха приятели.

Никога не беше имала много приятели. В мина-
лото бе твърде съсредоточена върху мисията, за 
която Бейл Органа я беше подготвял от самото ѝ 
раждане  – да свали Империята, която бе причи-
нила толкова много щети. Ала тогава в живота ѝ се 
бе появил Люк заедно с Хан Соло и Чубака.

Трипио каза нещо, но тя не го разбра, тъй като 
беше прекалено погълната от мисли за последния 
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път, в който бе видяла Хан, и за начина, по който 
очите му се бяха впили в нея от помещението за 
карбонитно замразяване в Облачния град. А после 
си спомни за всичко, което беше станало между 
двамата в седмиците преди това. Как беше потре-
перила, когато той бе уловил ръката ѝ на „Хилядо-
летният сокол“, бе се приближил бавно към нея и 
я бе целунал. Хан се беше оказал прав за нея  – тя 
се нуждаеше от мошеник, от някой, който няма да 
ѝ отдава чест и няма да се интересува от ранга ѝ в 
редиците на Алианса.

Тя искаше този някой да бъде самият Хан, ала 
той ѝ беше отнет, както ѝ бяха отнети нейните 
осиновители наред с всички на Алдераан. Беше ги 
видяла как умират, изпепелени от суперлазера на 
Звездата на смъртта, докато Гранд Моф Таркин и 
Дарт Вейдър я принуждаваха да гледа унищожава-
нето на родната си планета. А сега и Хан го нямаше 
и Лея не можеше да му помогне. Можеше само да 
чака вести от Ландо Калризиян или Чубака в тихо 
отчаяние.

Лея премина покрай група служители, наве-
дени до отворената врата, и чак на две крачки от тях 
осъзна, че никой не я беше поздравил, нито дори 
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погледал към нея.
Тя спря и мрънкането на Си-Трипио секна. Един 

от бунтовниците вдигна очи и изражението му се 
промени, щом разпозна Лея. Мъжът застана мирно, 
но тя поклати глава и погледна младата жена на 
репулсоносилка и разкъсаната ѝ овъглена униформа.

– О – промълви Трипио. – О, леле.
– Какво се е случило? – попита Лея.
– Беше засегната от удара, когато ТАЙ изтре-

бители пробиха корпуса, мадам  – отговори офи-
церът.  – Опитваме се да я стабилизираме, докато 
медицинските дроиди се погрижат за хората с по-се-
риозни наранявания.

„По-сериозни наранявания от това?“, помисли 
си смутена Лея и огледа марлята, която покриваше 
половината от лицето на жената. Ранената бунтов-
ничка видя кой я наблюдава и треперейки, вдигна 
бинтованата си ръка, за да отдаде чест.

– Не е…  – започна Лея, но спря, тъй като си 
спомни думите на Аймерик. Дългът на жената в 
количката беше да опази живота на Лея и бунтов-
ничката бе платила ужасна цена, за да изпълни този 
дълг. Лея можеше да ненавижда специалните отно-
шения, но не трябваше да допусне ранената млада 
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бунтовничка да забележи чувствата ѝ. Щеше да я 
опозори, ако я накараше да си мисли, че саможерт-
вата ѝ е била напразна.

Лея съсредоточи поглед в лицето на ранената. 
Жената леко се намръщи от болка, вдигна ръката си 
по-високо, а после я отпусна. Лея кимна мрачно към 
нея, после и към другите хора наоколо. След това 
продължи надолу по коридора и не спря чак докато 
стигна стаята си.

– Господарке Лея, от няколко минути се опитвам 
да ви съобщя – каза Си-Трипио, – че имам спешно 
съобщение от Мон Мотма. Трябва незабавно да се 
срещнем с нея и с останалите ръководители на Али-
анса.

– Какво? Защо не каза веднага? Няма значение. 
Какво се е случило?

– Боя се, че не знам, господарке Лея  – отвърна 
Cи-Трипио.  – Знам само, че трябва да очакваме 
транспорт, веднага щом излезем от хиперпростран-
ството.
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