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На Аурора и Кол:
Аз винаги съм само на един портал разстояние



Имало едно време един играч.
И този играч беше ти.
Понякога играчът се мислеше за човек — на 

тънката повърхност на въртяща се топ-
ка от разтопена скала. Топката от разтопе-
на скала обгръщаше топка от пламтящ газ с 
маса, триста и петдесет хиляди пъти по-го-
ляма от нейната. Двете топки бяха толко-
ва отдалечени една от друга, че минаваха осем 
минути, преди светлината да прекоси безд-
ната, която ги разделяше. Светлината пред-
ставляваше информация от звезда, която 
изгаряше кожата от сто и петдесет милиона 
километра разстояние.

Понякога играчът сънуваше, че е миньор 
на повърхността на един плосък свят без 
край. Слънцето беше бял квадрат. Дните бя-
ха кратки; имаше безброй неща за вършене; 
а смъртта представляваше само временно 
неудобство.

Джулиан Гоф, „Майнкрафт: „Поема за Края“
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ГЛАВА ПЪРВА

ТИ, АЗ, НИЕ И ТЕ

В Края винаги е нощ. Там няма изгрев. Няма залез. Няма 
тиктакащи часовници.

Но това не означава, че времето не съществува. Или 
пък светлината. В мрака блестят безброй кръгове от 
светложълти острови и се носят в безкрайната нощ. 
От земята се подават виолетови дървета и виолетови 
кули и се вият нагоре в пустото небе — дървета, отрупа-
ни с плод, кули, пълни със стаи. От ъглите на покривите 
и балконите на кулите стърчат бели кристални коло-
ни, прави като свещи, и сиянието им разкъсва сенките. 
Из целия архипелаг блестят грамадни древни, безмълвни 
градове, пълни с тези кули — градове, пурпурни и жълти 
като всичко друго на това място. Близо до тях се носят 
огромни кораби с високи мачти. Отдолу се простира чер-
на, бездънна бездна.

Края е прекрасно място. И изобщо не е празен.
Островите са пълни с ендермани. Техните дълги, тън-

ки черни крайници се движат по жълти хълмчета и жъл-
ти долинки. Тесните им очи, обагрени в пурпурно и розово, 
блестят. Размахват тънките си черни ръце в ритъма на 
тиха, едва чута музика. Ендерманите кроят кроежите 
си и замислят замислите си във високите усукани сгради, 
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по-стари дори от самата идея за часовник. Наблюдават 
всичко. Не казват нищо.

Шулкърите се крият в сандъци, прибрани в кораби и ку-
ли. Те са малки жълто-зелени плужеци, които се крият 
от другите. Понякога надничат навън, но после затва-
рят здраво черупките си като миди в черупки. Лекото 
тракане от отварянето и затварянето на кубовете им 
е сърдечният ритъм на Края.

А на централния и най-голям остров се извисяват ог-
ромни обсидианови кули около малка колона от сив камък, 
обкръжен от факли. На върха на всяка кула ослепител-
но блести фенер — пламък в сребърна клетка, който из-
стрелва лъчи от кулата към тревата, към отсрещния 
край на едно сиво дворче и в черното небе.

Над всичко това има нещо, което обикаля. Нещо огром-
но. Нещо крилато. Нещо, което никога не се уморява. Не 
спира да се върти и пурпурните му очи блестят като 
свиреп огън.

— Фин!
Думата иззвъня и премина през сянката край брега на 

един от островите. Почти над цялата суша се извися-
ваше невъобразимо огромен, един от градовете на Края: 
Телос. Той се простираше от планините на острова във 
всички посоки като нещо живо. Навсякъде се издигаха ог-
ромни пагоди и павилиони. От блестящите колони се 
сипеха бели трептящи светлинки. Шулкърите трака-
ха в кутийките си. Завързан като куче към Телос, в небе-
то се носеше огромен пурпурен кораб — пиратски кораб 
без океан. Повечето от градовете на Края имаха кораби, 
прикрепени към тях. Никой не беше сигурен защо, точно 
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както не бяха сигурни кой изобщо е построил всички те-
зи големи странни градове. Не бяха ендерманите, макар 
че те с радост кръщаваха всяко място на себе си. Не беше 
и съществото, което обикаляше в безкрайни кръгове око-
ло портал, който не водеше никъде. Нито пък шулкъри-
те, които никога не напускаха бърлогите си за толкова 
дълго, че да разберат нещо за каквото и да било. Кораби-
те на Края просто съществуваха, също като градовете 
на Края, като самия Край, като облаците, диамантите 
или вторниците.

— Фин! Намери ли нещо хубаво?
Един млад, слаб ендерман бързо се телепортира през ос-

трова — появяваше се и изчезваше в най-различни кътче-
та на Телос. Примигваше на едно място и още преди да е 
вдигнал мигли, се озоваваше на друго, докато най-накрая 
застана на палубата на кораба на Края, хванал нещо в ръ-
це. Главата му беше красива, черна и квадратна, очите — 
блестящи и жадни. Една ендерманка го чакаше, облегната 
на мачтата. Черните ù ръце бяха скръстени на слабите 
гърди.

Не, помисли си ендерманът и думите се появиха в съз-
нанието на момичето. Ендерманите нямаха нужда нито 
от уста, нито от уши. Не им трябваше никакъв звук. Те-
лепатията беше далеч по-лесна от говора. Стигаше им 
само да помислят нещо към някого, за да може този някой 
да ги разбере.

— Нищо полезно, Мо. Само шепа перли. Имаме безброй 
перли. Уф! Вземи ги ти. Аз настръхвам от тях. Сигурен 
бях, че нагръдниците, които намерихме миналата сед-
мица, вече някой друг ги е взел пръв. Донесох малко червен 
камък. Нищо повече. Следващия път ще отидеш ти. Ти 
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винаги успяваш да надушиш къде има нещо хубаво.
Дванадесетгодишните близнаци ендермани — брат и 

сестра, Фин и Мо — се запътиха надолу, към търбуха на 
кораба си. От техническа гледна точка Фин беше по-го-
лям с цели три минути, но той не го правеше на въпрос. 
Теми като кой е по-големият и кой не е приличаха на ранг, 
на структура, на ред — а редът не беше добре дошъл в 
Края.

Фин и Мо винаги бяха живели тук. Не си спомняха ни-
то едно друго място. Бяха израснали тук. Това беше тех-
ният дом. Те по нищо не се различаваха от стотиците 
ендермани, обитаващи всеки един от островите в ар-
хипелага. Живееха на един кораб на Края, пълен с предме-
ти, които грабваха отвсякъде, откъдето успееха. Някои 
от тях бяха наистина много хубави: диаманти и смараг-
ди, злато и лазурит, омагьосани железни гамаши, всевъз-
можни кирки, семена от цвекло, припевни плодове, седла 
и брони за коне (макар че никога не бяха виждали кон), де-
сетки чифтове великолепни сиви крила, които може-
ха да залепят на гърба си и да отлетят с тях, където 
поискат. Част от находките им бяха стари безполез-
ни боклуци — скали, глина, пясък и стари книги с оръфани 
гръбчета. Това обаче не смущаваше Фин и Мо. Те живееха, 
като търсеха разни неща, а тези, които живееха по то-
зи начин, не бяха придирчиви. Никога не знаеш кога малко 
добра стара глина ще ти влезе в употреба.

Близнаците ендермани знаеха, че съществуват и други 
светове — логично беше да се сетят, след като живееха 
на място, наречено Края. Щом имаше Край, значи тряб-
ваше да има и Начало — нещо друго, на което тяхното 
място да бъде край. Някаква пълна противоположност 
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на този свят — нещо зелено и ярко, със синьо небе и си-
ня вода, с безброй овце, прасета, пчели и сепии. Другите 
ендермани ходеха там постоянно. Фин и Мо бяха чували 
разказите за тези места. Този свят тук обаче беше тех-
ният. Тук бяха на сигурно място — заобиколени от свои-
те собствени вещи и своите себеподобни.

Съкровището на Фин и Мо стигаше чак до тавана на 
трюма. Близнаците внимателно започнаха да си пропра-
вят път през колекцията си. Бяха го правили стотици 
пъти. Между ботушите, мечовете, шлемовете, драконо-
вите глави и кюлчетата злато криволичеше добре утъп-
кана пътека. Имаше и малки пространства, издълбани за 
седене, хранене и живеене.

Както и за домашни любимци.
Здравей, Мърморко!, помисли бодро Мо към шулкъра в ку-

тията до отсрещната стена. Също като тях, той беше 
тук още от самото начало. Така и не успяха да се отър-
ват от него, макар че спокойно можеха да използват мяс-
тото за още плячка. Ако започнеха да удрят по кутията 
му, докато се разпаднеше, на другия ден тя се появяваше 
пак. Накрая близнаците се предадоха и го приеха. Дадоха 
му име. Позволяваха му понякога да пази кораба с боклу-
ци. Никога не се знаеше кога някой ще се опита да завла-
дее кораба ти. Когато държиш толкова много плячка на 
едно място, трябва винаги да си нащрек. В действител-
ност Мърморко не толкова пазеше кораба, колкото седе-
ше там, зает да мрази всичко както винаги, но близнаците 
се чувстваха по-спокойни. Той не беше обикновен шулкър. 
Той беше техният шулкър.

Ако изобщо беше „той“. Те не искаха да любопитстват. 
Уважаваха личното пространство на шулкъра.
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  Здравей, помисли си Мърморко в отговор и надникна 
от кутията си. Близнаците зърнаха жълто-зелената му 
глава. Мразя ви.

— Хубаво — вдигна рамене Фин. — Добро момче.
— Не съм добро момче! — тросна се Мърморко. — Искам 

да те ухапя!
  Тъй ли?, помисли си Мо. КОЙ Е ДОБРО МОМЧЕ?
Шулкърът измърмори с мисъл нещо сам на себе си и пак 

затвори кутията. В главите на близнаците се появи пос-
ледната му мисъл. Буквите му бяха съвсем малки и много 
сърдити. Аз съм ЛОШО момче. Утре ще ви ухапя, ще видите!

Мо и Фин изровиха една кошница с припевни плодове 
иззад няколко кюлчета злато. Разделиха си ги поравно за 
обяд. Всичко разделяха поравно — грижливо, преднамере-
но, почти войнствено. Работеха тихо и доволни един до 
друг — опаковаха храната, за да я вземат, когато напус-
нат кораба.

   Пази кораба, Мърморко, помислиха Фин и Мо. Ще оти-
дем при Дракона от Края (ДК). Не давай на никого да вземе не-
щата ни.

— Мразя кораба! — оплака се Мърморко, без да отваря ку-
тията си. — И вас ви мразя. Мразя ДК. Мразя нещата ви.

— Браво, Мърморко! — възкликнаха близнаците и се за-
смяха в големите си черни квадратни глави.

Телепортираха се на палубата. Черното небе изглежда-
ше толкова красиво, озарено от отблясъците на близкия 
град. Те обаче не отиваха в града. Започнаха да се теле-
портират на спирки през цялата островна верига. Ендер 
перлите им блестяха при всеки скок.

Само след няколко секунди стигнаха до главния остров. 
Между обсидиановите кули се движеха тълпи ендермани. 
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От поставените в клетка фенери се сипеха лъчи и озаря-
ваха мрака.

   Здравей, Хубунит Паа!, помисли си Фин, като гледаше 
към един висок стар ендерман, когото често виждаха 
тук. Да живее Великия хаос!

— И дано Великия хаос ти се усмихне, недорасло мом-
ченце! — отговори сериозно Паа.

Това беше традиционният отговор. Всички ендермани 
боготворяха Великия хаос. Вселената беше разделена на 
Хаос и Ред. Обитателите на Горния свят вярваха в Реда, 
но ендерманите знаеха, че това е лъжа. Опашата лъжа. 
Най-голямата лъжа, изричана някога. В Горния свят оби-
тателите вярваха, че е възможно да се построи крепост, 
толкова здрава, че да отблъсне всичко. Че може да се изра-
боти нещо съвършено. Нещо, което да надживее създате-
ля си. Само ендерманите, служителите на Великия хаос, 
разбираха, че това е лудост. И беше техен свещен дълг 
да го докажат. Животът беше толкова по-хубав, когато 
разбереш истината: може да се случи всичко, на всекиго, 
на всичко. Рано или късно Великия хаос идваше да прибе-
ре всекиго. Някой ден щеше да дойде и за цялата Вселена. 
Дълг на ендерманите беше да му помагат по всеки възмо-
жен начин. Най-святото поклонническо пътуване, което 
можеше да предприеме един ендерман, беше да отиде в 
Горния свят, да види какво са изградили Силите на реда и 
да саботира усилията им. Да извади една тухла от някоя 
уютна къща, и Великия хаос може да започва работата 
си! През покрива може да падне дъжд или огън. През дуп-
ка в основата може да се промъкне крийпър. Може да про-
пълзят крадци и да оберат всичко до шушка. Редът беше 
толкова скучен! Не ставаше ли животът далеч по-инте-
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ресен, след като пуснеш вътре Хаоса?
Здравей, Хубунит Лоп!, мислено поздрави Мо една ендер-

манка, заобиколена от блестящи пурпурни искри. Заста-
нала на ръба на острова, тя се взираше в бездната отвъд. 
Да живее Великия хаос!

— Здравей, Мо! — отговори Лоп. — Очаквам завръща-
нето на моите ендерфраги. Те се отправиха към Горния 
свят, за да погнат Реда и да го унищожат. Много се гор-
дея с тях. Те ще донесат слава на нашия Край.

Сигурна съм, че скоро ще се върнат, помисли си успокои-
телно Мо. 

Ендерманката се обърна и погледна надолу към тях. 
Колко висока беше! В пурпурните ù очи проблясна нещо 
странно.

— Сама ли си? Да не си отслабена? Да не ти трябва съ-
единяване с хубунит от Края, за да се сдобиеш с по-голя-
ма сила и мощ?

Мо отстъпи крачка назад. Зрелите ендермани можеха 
да бъдат много потайни с подрастващи от своя вид, кои-
то нямаха пазители. Това предизвикваше у тях дълбока 
тревога. А освен това на Мо не ù харесваше мисленето на 
големите ендермани — прекалено сковано, формалистич-
но и бодливо. Използваха прекалено дълги думи… както и 
прекалено много. Децата не мислеха по този начин — ни-
то Фин и Мо, нито някой от познатите им млади ендер-
мани. Навярно над теб се спускаше някакво заклинание, 
когато стигнеш възрастта, която те превръща в сноб.

Но, разбира се, Лоп мислеше така само защото на ос-
трова на Дракона от Края имаше прекалено много хора, 
които си нямаха работа. Останеше ли сам, ендерманът 
се превръщаше в сърдито, примитивно същество, поч-
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ти неразличимо от мечка, понесла прекалено много удари 
по главата. Само когато бяха на групи, мислите им обрас-
ваха с всички тези дълги и интересни бодли. Групата ен-
дермани се наричаше Енд. Точно затова страната им се 
наричаше Края. Това беше страната на всички ендерма-
ни заедно — най-големият Край, който изобщо можеше да 
съществува.

В един Край имаше множество различни индивиди, все-
ки в различен етап на живота си. Ендерфрагите бяха под-
растващи, фрагментирани от чифт зрели хубунити. 
Нубунитите бяха пораснали ендермани, които все още 
не се бяха репликирали*, за да започнат свои собствени 
Краища. И, разбира се, съществуваха и круксунитите — 
великите древни прадеди, които се бяха репликирали 
сами и бяха започнали своите Краища единствено от 
самите себе си. Събирането с други ендермани, за да мо-
гат да подобрят качествата си и да започнат да правят 
всичко по-ефективно, се наричаше съединяване или осъ-
ществяване на връзка на Края. Разбира се, това се случва-
ше най-лесно с целите единици и фрагментите от твоя 
собствен Край. Та нали те познаваха още преди да са те 
репликирали! Един ендерман обаче можеше да се съедини с 
всеки друг ендерман и да стане по-силен, по-умен, по-бла-
гонадежден, по-хитър. Това ù предлагаше Лоп: сигурност. 
Една тухла не е нищо особено, макар че ако падне върху 
теб, ще те заболи. Но сто тухли са цяла стена.

Мо обаче не желаеше подобна стена. Тя имаше Фин. То-
ва ù стигаше. Винаги ù беше стигало. Когато се съединя-
ваше с ендермани, които не бяха Фин (или пък още един, за 
когото точно сега се опитваше да не мисли, защото мис-
*  Репликацията осигурява точно копиране на предшественика. — Бел.ред.
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лите за Кан ужасно я разсейваха, а днес имаше работа), се 
изприщваше така, че ù се искаше да си одере кожата. Ис-
каше ù се да се разплаче. Изпълваше я с такава енергия, че 
едва успяваше да се сдържи да не хукне да тича, да скача 
и да прави салта в кръг като луда. Съединяването може и 
да я правеше по-умна, но тя никога не се почувства по-ум-
на, защото цялото това изприщване, плачене и правене 
на салта ù пречеше да се съсредоточи. Може би тези не-
ща щяха да изчезнат след няколко години, когато стане-
ше нубунит. Мо и Фин все още бяха ендерфраги, при това 
съвсем отскоро.

Или може би у Мо просто всичко беше сбъркано. Да, със 
сигурност беше възможно.

Не, добре съм!, помисли си свирепо Мо.
— Сигурна ли си? — попита огромната ендерманка с на-

растваща загриженост. — Аз съм тук. Отличен хубунит 
съм. Никой не може да се мери с мен в телепортирането 
и боя.

Добре съм! — изкрещя наум Мо и хукна към Фин, без да 
поглежда назад.

Драконът от Края продължаваше да лети, без да спира, 
и докато кръжеше, надаваше рев. Снижаваше се над кули-
те, гмуркаше се помежду им и от време на време слизаше 
да си почине в малкия сив двор в центъра на острова. Пос-
ле отново изреваваше и се издигаше в небето.

Фин и Мо се телепортираха на върха на една от чер-
ните колони. Отпуснаха се на черния камък до фенера и 
известно време останаха загледани в Дракона от Края. 
Това беше най-любимото им занимание. Колкото и дълго 
да наблюдаваха ДК, както го наричаха те, драконът ни-
кога не ставаше нито по-дребен, нито по-малко страхо-
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вит, нито по-безинтересен. Всички тези буцести люспи 
по гръбнака му! Тези удивителни крила! Огромните пур-
пурни очи! Всеки път, щом минеше покрай тях, те пот-
ръпваха от въодушевление и страх — но преди всичко от 
въодушевление.

— Искаш ли някога да отидеш там? — попита Мо, дока-
то дъвчеше припевния си плод.

— Къде? — Фин не откъсваше поглед от Дракона от Края 
и почти не слушаше близначката си. Кой слуша сестра си, 
когато наблизо има дракон? Сега чудовището се беше от-
пуснало в каменното дворче далеч долу на земята.

— В Горния свят.
— Пфу! Защо? Там има човеци.
Никога не беше чувал за нещо по-ужасно от човеци-

те. Те бяха по-ужасни от бездната, в която можеше да 
паднеш толкова лесно. По-ужасни от големи ендермани. 
По-ужасни от крадци, взели на прицел твоята плячка. 
Далеч по-ужасни от Мърморко. Човеците мразеха ендер-
маните. Убиваха ендерманите и крадяха сърцата им — 
перлите от Края, с които се раждаше всеки ендерман, 
скъпоценните камъни, които им даваха способността 
да се телепортират. Що за същества бяха способни на 
подобно нещо? Що за същества бяха готови да крадат 
сърца?

— Не знам. — Мо протегна дългите си черни крака. — 
За да срещнеш нови хора. Да ги унищожиш. Да отмъкнеш 
още плячка. Нещо друго за ядене освен припевни плодове. 
За да служиш на Великия хаос.

— Мо, знаеш какво се случи с нашите хубунити. Те оти-
доха в Горния свят и никога не се върнаха. Ако не беше Гор-
ния свят, още щяхме да имаме наш Край.
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— Дъждът ги изненада — промълви Мо. Какъв страшен 
спомен! За техния вид дъждът беше отрова. Да заста-
неш под лятната буря, беше все едно да застанеш под 
милион сребърни куршуми.

— Може да се случи на всеки. Точно на това ни учи Вели-
кия хаос. Той дава с едната ръка и отнема с другата. Може 
да се случи на теб, на мен или на Мърморко. На ендерфра-
гите на Лоп. Тя стои там и ги чака ден след ден. Някога 
виждала ли си фрагментите на Лоп?

Не, помисли си Мо.
Фин запрати един припевен плод над ръба на колоната. 

Той се понесе надолу към жълтата земя.
— Именно. Може да се случи на всекиго. По колко ендер-

мани губим всяка седмица?
Нека благородната им саможертва ускори Пришествието 

на Великия хаос, помисли си благочестиво Мо.
— Да, да, да. Но помисли, кой върши мръсната работа на 

силите на Реда? Човеците. Всичките ни проблеми се дъл-
жат на човеците. Заради човеците не можем дори да си 
спомним как изглеждаха нашите хубунити. Заради чове-
ците не можем просто да се отбием в Горния свят и да си 
устроим пикник, когато решим. И без това не си струва, 
уверявам те. Там няма нищо, което да е по-хубаво от то-
ва, с което разполагаме тук. Единствената основателна 
причина да посетим Горния свят е да служим на Великия 
хаос. А аз дори и това няма да направя, освен ако не ми е 
омръзнал животът. В  края на краищата какво може да 
бъде по-Хаотично от това, да откажеш да служиш на ко-
гото и да било?

Фин се загледа в пурпурните спори, които се носеха око-
ло кожата му. Точно това показваше, че един ендерман 
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говори, макар че думите му не се чуват: блещукащите 
виолетови светлинки на телепатията, която използва-
ха, се стрелкаха около тях.

— Това ли направиха нашите хубунити? Отидоха там, 
за да служат? За да се пожертват?

— Така мисля. Иска ми се да вярвам, че е така. Защото 
тогава фактът, че сме сираци, няма да се дължи само на 
някаква глупава, жестока шега, която Великия хаос ни е 
изиграл за свое развлечение.

Ами ако отидем там, за да си отмъстим?, помисли си не-
хайно Мо. Може цяла нощ да преследваме човеци. Може да е за-
бавно. Може този път ние да откраднем техните сърца.

— Мо, Горния свят е опасен. Много от онези, които оти-
ват там, не се връщат. Защо да рискуваме?

— Сигурно си прав. Пък и тук имаме всичко, което ни е 
необходимо. — Тя стисна черната му тънка ръка.

Светлината на фенера обливаше всичко в блясък. Близ-
наците не можеха да си представят по-красива гледка. 
Както всяка вечер. Фин обви дългата си, ъгловата черна 
ръка около близначката си и потърка с обич квадратна-
та ù глава.

О!, помисли си Мо. Този път се приближава!
Драконът от Края се понесе към тях, улавяйки светли-

ната на всеки фенер, покрай който минеше.
Добър ден, ДК, помисли си Мо и махна свенливо с ръка, до-

като създанието вихрено се снижаваше към тяхната ко-
лона. Двамата с Фин често му говореха, макар че то не 
беше питомно и им отвръщаше рядко.

Днес обаче се случи нещо по-различно.
Драконът от Края обърна четвъртитата си глава към 

тях. Отвори огромната си паст. Виолетовата ù вът-
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решност блестеше.
Привет и милост, Мо-Фрагмент!
Мисълта на дракона проблесна като пожар и изпращя в 

главата ù като светкавица, по-голяма и по-висока от ми-
сълта на всеки ендерман.

Мо замръзна, както  беше вдигнала към устата си при-
певния плод.

— Знае името ми! Откъде знае името ми?
Сигурно си известна, помисли си Фин и Мо усети как за-

вистта му изпращява в главата ù.
Драконът от Края направи вираж и пак се приближи 

към тях. Изкрещя в бездната:
Хррр, Фрагмент Фин!
— И моето име знае!
Драконът от Края направи рязък завой около една да-

лечна колона.
— Хррр? Що за звук е това? Да не е болен? Ще повърне ли? 

На теб ти заговори за милост и тем подобни. На мен ми 
каза „хрр“.

— Това означава „здравей“ — обясни Мо и се разхихика в 
дълбините на съзнанието си.

— О! Здравей, ДК! Здравееееееей! Хррр! Може би иска да 
ни стане приятел! Как мислиш? Мо?

Мо не беше толкова сигурна. Сега драконът се насочва-
ше право към тях. Пурпурният огън в очите му не го-
вореше за стремеж да завързва приятелства. Този път, 
когато прелетя над тях, създанието прокара черна-
та си лапа по тяхната колона и ги събори, сякаш бяха 
безтегловни.

А СЕГА СЕ МАХАЙТЕ! — изрева ДК в главите им. 
Кристалният фенер до тях се разтопи на вадички от 
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страх. Опашката на дракона изсвистя във въздуха като 
камшик, стрелна се надолу и изчезна в мрака.

Това… беше…, помисли си Фин.
— … жестоко! — довърши Мо вместо него. Пурпурните 

им очи блестяха ликуващо.
Мо сграбчи в шепа, колкото можа, от сребърната мре-

жа, обграждаща фенера. Никога не можеше да устои на из-
кушението да вземе още малко плячка.

Ще стигна вкъщи преди теб!, помисли си весело тя и 
изчезна.

Фин последва примера ù.
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