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ГЛАВА ПЪРВА

ВСЕ ЕДНО ОТГЛЕЖДАМЕ МУУУХОМОРКИ

Оранжеви и червени глави с блеене се подаваха от вода-
та. Алисън въздъхна тежко. Овцете бяха избягали и оти-
шли право в близкия залив. Отново.

Кръстосала ръце пред гърдите си, тя наблюдаваше как 
рунтавите им квадратни глави се появяват и пак изчез-
ват под водата. Изглежда, нямаха намерение скоро да 
излизат. Какво им ставаше на тези овце? Родителите ù 
ги развъждаха заради окраската, но доколкото знаеше, не 
бяха кръстоска със сепия.

Съдейки по тъмните мастилени петна във водата, 
овцете вече бяха привлекли водните си приятелчета.

Слънцето бе високо в небето и Алисън имаше време да се 
гмурне подире им, но мразеше да плува с малките чудовища. 
Не съществуваше по-ужасна смрад от тази на мокра вълна.

– Чудно – изсумтя, запретвайки ръкави.
Извади снопче пшеница от раницата си и бавно заприс-

тъпва напред.
– Как е? – обади се глас зад гърба ù.
Тя подскочи като ужилена и се обърна. Най-добрият ù 

приятел се взираше в нея с килната настрани глава.
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– Макс! – изкрещя Алисън. – Не прави така. Помислих те 
за крийпър*!

Той вдигна рамене.
– Да не би да съскам? Просто исках да разбера какво пра-

виш.  – Отправи поглед към залива.  – Оу… овцете пак ли 
плуват?

Тя се зачуди дали да отговори на глупавия му въпрос, или 
да му каже да стои настрана от водата. Реши да направи 
и двете.

– Епъл и Малкия принц отново са се измъкнали. Оти-
вам да ги прибера… – Макс отвори уста, но Алисън побърза 
да го прекъсне. – … сама, Макс. Майка ти ще те убие, ако 
пак припариш до водата. А мен ще убие два пъти.

Той се огледа внимателно, закривайки с ръка очите си 
от яркото слънце.

– Хмм. Никъде не я виждам. А и вече съм до водата.  – 
Прекрачи напред и, здраво стиснал клепачи, топна пръ-
стите на краката си. – Е, умрях ли?

– Все още не – процеди през зъби Алисън. – Просто ги ос-
тави на мен. Ако искаш да помогнеш, огледай кошарата 
им и се опитай да разбереш как са избягали.

Макс пристъпи по-навътре, наблюдавайки весело шляпа-
щите във водата животни. Алисън трябваше да признае, 
че овцете наистина изглеждаха по-щастливи отвсякога. 
До пъстрите им глави се показваха и пипалата на сепия.

– Знаеш, че повече харесват мен – рече той. – Нужна ти 
е помощта ми.

– Подушат ли храната, веднага ще дойдат – сопна се 
Алисън. – И за твое сведение, не те харесват повече.

* Крийпърът е чудовище от вселената Земя, което съществува поради 
грешка в кодирането, но създателите са го оставили в играта. – Бел. ред.
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Обаче беше самата истина. Страшно я дразнеше фак-
тът, че червените и оранжеви представители на семей-
ното стадо предпочитат приятеля ù пред нея. Веднага 
щом го видяха да влиза във водата, изблеяха радостно и 
заплуваха към него.

Дори не му се наложи да ги примамва с пшеница.
– Макс!  – провикна се познат глас, карайки Алисън да 

потрепери. Не за пръв път чуваше крясъците на майка-
та на Макс. – Моментално излизай от водата!

Подмина Алисън, сякаш я нямаше, и се втурна към сина 
си. Епъл и Малкия принц изблеяха уплашено и отплуваха 
възможно най-далеч от устремилото се към Макс разяре-
но чудовище. Сепията се потопи в дълбините.

Без изобщо да се трогва, тя сграбчи Макс през кръста и 
го повлече към брега.

– Мамо, всичко е наред, не се давя! – разкрещя се той. – 
Помагах на Алисън с овцете!

– Не мога отново да рискувам да те загубя! – каза с на-
сълзени очи майка му.

Метна го на пясъка и сложи ръце на хълбоците си.
– Няма да ме загубиш! – отвърна Макс, но последните 

му думи бяха приглушени от силната ù прегръдка.
– Забрави ли, че миналия път се размина на косъм? – про-

дължи тя.
Алисън сконфузено извърна поглед. Напоследък натрап-

чивата загриженост в семейството на Макс я караше да 
се чувства неловко.

– И Алисън – подхвана майка му, слагайки отново ръце 
на хълбоците си. – Разочарована съм от теб.

– Али не е виновна, мамо – намеси се Макс. – Каза ми да не 
влизам, но не я послушах.
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– По-голяма е, трябва да се грижи за теб.
– С няколко месеца!  – възкликна той.  – На дванайсет 

съм, не ми е нужна бавачка.
– Пак ще си поговорим довечера. Повече да не си влязъл 

във водата.
Макс въздъхна.
– Да, добре. Али, отивам да погледна кошарите и ще 

внимавам по пътя да не стъпя в някоя локва. Не знам за 
плюнките си обаче. От тях трудно ще се опазя.

Изплю се на земята и побягна панически.
– Не е смешно! – провикна се майка му, обляна в сълзи. – 

Искам да стои далеч от водата – припомни на Алисън, ся-
каш е забравила.

– Знам – рече тя. – Аз също не изгарям от желание да съм 
във водата, но трябваше да прибера овцете.

Майката на Макс избърса бузите си и пое дълбоко въз-
дух. Когато се поуспокои, погледна Алисън с подпухнали-
те си, зачервени очи.

– Защо? – попита тихичко.
– Как защо? Защо трябва да ги прибирам ли? Защото са избя-

гали – отговори Алисън, примигвайки недоумяващо. – Защо се 
е разрушила кошарата? Не знам. Знам само че се налага да ги 
върна обратно в нея. Навремето дядо ми казваше: „Оставим 
ли овцете да ни бягат, все едно отглеждаме мууухоморки“.

Майката на Макс свъси вежди.
– Това са пълни глупости. Защо все още се занимаваш 

с тези овце? Нищо няма да им стане, ако ги пуснеш на 
свобода. Не е необходимо да продължаваш да се грижиш за 
тях. И без това вълната не ни е нужна. Не виждам при-
чина да ги развъждаш, а и като поправяш кошарата, от-
ново и отново се връщаш при къщата си.
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Тя нарочно натърти на думите „отново и отново“, за 
да напомни на Алисън, че не е добра идея да посещава раз-
рушения си дом. Потупа я по рамото и допълни:

– Помисли си. Ще се видим на вечеря.
Алисън се вгледа разсеяно във водата. Кошарата всъщ-

ност се намираше доста надалеч от срутената къщичка 
на дървото, която някога наричаше свой дом.

Сърце не ù даваше да остави овцете на произвола на съд-
бата, затова често се отбиваше при тях.

Но майката на Макс имаше право. Наистина вече не се 
нуждаеха от вълната. А и само губеше време и материали 
по непрестанните поправки на огражденията и търче-
нето по стадото.

От друга страна, овцете бяха една от малкото радо-
сти в живота ù. Наблюдаваше как Епъл си играе със се-
пията, която пак се бе показала на повърхността и за-
качливо я гъделичкаше с пипалата си. Малкия принц пък 
кюскаше с глава пипалата, които се доближат до него.

Алисън дочу стъпки зад себе си, но преди да е успяла 
да се обърне, Макс скочи с двата крака в плитката вода 
и зашляпа към овцете, които го поздравиха с щастливо 
блеене.

Тя се разсмя и тръгна след него, размахвайки житни-
те класове над главата си. Макар да рискуваха да си на-
влекат неприятности, най-добрият ù приятел винаги 
успяваше да я разведри и да я накара поне за момент да 
забрави за проблемите си.
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ГЛАВА ВТОРА

БАЩАТА НА АЛИСЪН НЕ СЕ СЛАВЕШЕ С
БОГАТО ВЪОБРАЖЕНИЕ

Докато Епъл сладко хрупаше жито от ръката на Макс, 
Алисън се зае да проверява как се е справил с поправката 
на кошарата.

– Не ги прехранвай  – предупреди го тя.  – Не им е сега 
времето да се размножават. Определено не ми трябват 
повече агънца.

– Оу, стига де, вярно ли не искаш да си имаш бебе Епъл? – 
попита Макс, потупвайки овцата. – Може да го кръстим 
Ориндж.

– Не и ако Ориндж ще ми бяга всеки следобед – рече Али-
сън.  – Та… с моите инструменти ли поправи оградата, 
или… приложи друга техника?

Макс вдигна поглед. Тя гледаше неодобрително грамад-
ния предмет, с който е закърпил кошарата.

– Ъм, просто взех няколко блокчета и запуших дупка-
та. Не намерих дърво. Направих оградата по-висока, в 
случай че Биг Блу реши отново да я прескача. Така тряб-
ваше, нали?

– Ама…
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Останала без думи, Алисън просто замахна с ръка към 
оградата. Фермата на семейството ù се намираше извън 
селото и бе заобиколена от високи дървета. На Макс му 
правеше впечатление, че винаги застава с гръб към мяс-
тото, където беше разрушеният ù дом.

– Разполагаше с предостатъчно дърво! Дадох ти добри 
инструменти! – продължи тя, сочейки малката горичка 
наблизо. – А ти запуши дупката с… какво изобщо е това?

– Обсидиан.
Макс знаеше, че никога не е виждала обсидиан на живо. 

Беше изключително рядък, а и родителите им не позво-
ляваха да играят до лавата.

Алисън го изгледа с празен поглед, след което започна да 
го бомбардира с въпроси:

– Как ти хрумна? Това вече не прилича на ограда. Къде 
намери обсидиан в Горния свят? И защо го похаби за ко-
шара за овце? Ако майка ти разбере, че си докосвал вода и 
лава, ще те…

– … ще ме убие, знам – прекъсна я той, ухилен до уши. – 
На мама ще ù се наложи да ме убие доста пъти, ако научи 
какви ги върша. Дали ще се ядоса повече за водата, или за 
лавата?

Попитай ме за блокчетата. Попитай ме къде съм ходил. 
Макс зачака да чуе следващия ù въпрос, но тя подкара ов-
цете към кошарата пред стреснатите погледи на Голям 
синчо, Стар синчо, Светъл синчо и Окей е да си сив, и така 
те обичам, или за по-кратко „Окей“. Повечето овце избяг-
ваха водата и избягваха онези, които не избягват вода-
та. Епъл и Малкия принц, целите вир-вода, продължаваха 
най-необезпокоявано да хрупат пшеница. Въздухът зами-
риса на мокра вълна.
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Алисън измъкна лопатата от раницата си и се захвана 
да копае пред оградата. Макс изпуфтя с досада.

– Ако ти е толкова скучно, защо не ми помогнеш? – Мет-
на му лопатата и извади за себе си друга. – Татко никак 
не харесваше рововете, но не се сещам за по-лесен начин 
да задържим овцете в кошарата.

Макс не можеше да откъсне очи от лопатата. Когато 
не се суетеше около овцете, Алисън изработваше инстру-
менти. С всеки изминал ден ставаше все по-добра в на-
правата им. Понякога майстореше и броня, но рядко ус-
пяваха да открият достатъчно материали.

Той започна да копае в обратната посока, за да се засе-
кат от другата страна.

– С вода ли ще го напълниш? Или пък може би с лава! – 
каза с широка усмивка.

– Мечтай си – отвърна Алисън и прибра инструменти-
те си.  – Засега окопът ще свърши работа.  – Изскочи от 
дупката и с въздишка изтупа ръцете си. – Е? Откъде се 
сдоби с блокчетата? Знам, че не си ги изкопал, защото ня-
маш диамантена кирка.

Да! Най-после ме попита! Макс се изкиска дяволито.
– Някой ден ще ти кажа. Надявах се ти да ми направиш 

диамантена кирка.
– За да копаеш обсидиан, ти е нужна диамантена кирка. 

За диамантената кирка ти трябва диамант, за който 
пък не е зле да имаш желязна кирка.

– Която трябва да е енчантната*, знам – уточни Макс 
и врътна очи. Не за пръв път му го казваше. Можеха да са 
страхотен екип: Алисън да изработва инструментите, 
а той да ги енчантва. Незнайно защо обаче, тя смяташе, 

* Омагьосан. – Бел. прев. 
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че идеята да се занимава с магии е лоша.  – Но стига да 
имаш необходимите материали, без проблем би направи-
ла желязна кирка. А така ще сме крачка по-близо до това 
сами да си копаем обсидиан.

Тя наостри слух, когато долови намека му, че разпола-
гат с ресурсите за направата на желязна кирка. Поклати 
глава и тихичко се изсмя.

– Явно съм доста предсказуема. Да помоля ли майка ти 
да ми донесе диаманти от селото, когато ходи при баща 
ти следващата седмица? – попита Алисън. – И после ще 
ми кажеш къде е обсидианът.

– По-късно ще си говорим за обсидиана – каза той.
Наближаваха дома му и ако майка му чуеше и думичка 

за копане, магии, или друго опасно занимание – като това 
да дишаш въздуха извън къщата например,  – щеше да 
откачи.

Макс си отдъхна. Най-сетне се бе справил с нелеката 
задача да накара Алисън да се усмихне. Не можеше да я 
вини. Само преди няколко месеца в неговото семейство 
също настъпиха неприятни промени, с които не му беше 
никак лесно да свикне.

Освен това, никога не е очаквал Алисън да се превърне в 
негова доведена сестра. С приятелите си обикновено се 
впускаш в приключения и бягаш от зомбита, ако оста-
неш до късно навън. Трудно е да си представиш, че един 
ден тези приятели може да загуби дома и семейството 
си при неочаквано нападение от крийпър и ще заживеете 
заедно.

Истината е, че Макс с радост я приветства в семей-
ството. Една-две седмици преди трагедията с нейните 
близки, той едва не се удави в залива и оттогава майка му 
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го задушаваше с непрестанното си безпокойство. Даже 
беше построила барака в задния двор, където да държи 
всички течности. Макс смяташе това за прекалено, но 
никога не би ù го казал. Когато Алисън заживя с тях, мама 
насочи всичките си тревоги и притеснения към нея, кое-
то за него бе добре дошло. За щастие, но и за лош късмет, 
майка му приемаше Алисън за по-голяма сестра/бавачка 
на Макс – вярно, отново излизаше с най-добрата си прия-
телка, обаче се чувстваше като малко дете.

С времето той преодоля случката в залива, но Алисън 
съвсем разбираемо все още страдаше от загубата на се-
мейството си. Макс измисляше нови и нови начини да я 
разсее – например чупейки ограждението на овцете, – за 
да насочи вниманието ù към разрешим проблем и да я из-
вади от емоционалната дупка, в която е попаднала.

Не възнамеряваше да ù признава за оградата, разбира се. 
Сигурно страшно щеше да се ядоса.

* * *

Когато Алисън се нанесе при тях, майката на Макс, 
архитект по професия, ù построи кула, прикрепена към 
задната част на къщата. Така Алисън се сдоби със свое 
собствено местенце, далеч по-готино и интересно от 
обикновена спалня. Макс се опитваше да не показва рев-
ността си; на родителите му никога не им хрумна да 
вложат невероятните си архитектурни умения в по-
строяването на подобно уникално кътче за него. Но 
спомняйки си какво е преживяла Алисън, бързо забрави за 
разочарованието си.

Донякъде.
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След като на вечеря двамата увериха майката на Макс, 
че те и овцете са наред, той я изчака да заспи и се промъкна 
на пръсти до кулата на Алисън. Почука лекичко на вратата.

Алисън се показа цялата омазана с въглен.
– Кажи?
– Какво майсториш? – нетърпеливо попита Макс, ту-

такси забравил причината за посещението си.
– Шшт, влез вътре – каза тя.
Хвърляйки бърз поглед зад гърба си, той я последва към 

стълбището. Вместо да тръгне нагоре по стълбите, Али-
сън се запъти към вратата под тях, която водеше право 
към хълма зад къщата на Макс. Там се намираше тайна-
та им работилница.

Виждайки колко нещастна е Алисън след загубата на 
родителите си, Макс реши да я изненада с работна маса. 
Докато една вечер двете с майка му разговаряха за уме-
нието да строиш във въздуха, той се промъкна в барака-
та и изработи подаръка си. Когато по-късно същата вечер 
показа новата маса на Алисън, усмивката моментално се 
върна на лицето ù.

Оттогава насетне имаше нещо, върху което да се фо-
кусира. Нещо, което да поразсее мъката ù. Двамата за-
почнаха да събират дърво и камък и само за един ден по-
строиха своя собствена работилница в тайната пещера, 
която бяха изкопали под кулата.

С течение на времето Алисън ставаше все по-добра 
в изработката, поправката и усъвършенстването на 
предмети. Тази вечер Макс завари куп нови творения в ра-
ботилницата. Алисън не си поплюваше! На масата бяха 
подредени нови лопати, брадви, кирки, въдици и кофи. Тя 
взе една лъскава кирка и гордо му я подаде.
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– Намерих малко желязо  – каза, сочейки вратата към 
пещерата. – Сега остава да изкопаеш диаманти, за да ти 
направя диамантена кирка.

– Значи си ходила да копаеш желязо без мен? – тросна се 
Макс. – Защо?

Лицето ù изведнъж посърна.
– За да те изненадам с нова кирка, глупчо – гневно от-

върна Алисън.
Обърна му гръб и се зае да прибира инструментите в 

сандъка до работната маса.
– Мерси – смотолеви той и застана до сандъка, в който 

държаха материалите си. – Е, ъм, намери ли нещо друго?
Тъй като не получи отговор, сам отвори капака и ог-

леда какво се крие под него. Алисън беше открила желязо, 
пясък и въглища, но нито едно от специалните блокче-
та, до които се докопваха само ветераните миньори: зла-
то, смарагд, диамант и лапис лазули*.

– Отиди да замениш инструментите на майка ти с но-
вите, докато не се е събудила – рече тя, без да го поглежда.

Тайничко подобряваха инструментите на майката на 
Макс и подменяха счупените със здрави. Така намираха 
приложение на изделията на Алисън.

Без да осъзнава, с думите си отпреди малко той беше 
натъжил приятелката си.

– Хей, Али, извинявай за одеве. Просто ми е приятно да 
копая с теб, това е всичко.

Тя избърса лицето си с ръка и се обърна към него.
– Знам. Но… баща ми се ядосваше и казваше, че не съм 

благодарна за нещата, които прави за мен. Сега разбирам 

* Скъпоценен камък с наситеносин цвят, съвкупност от много минерали 
и химически съединения. – Бел. прев. 
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как се чувства. Имам предвид, как се е чувствал. И не 
мога да му се извиня.

Ушите на Макс пламнаха от срам. Набързо скалъпи из-
винение, грабна инструментите и остави Алисън сама 
със сълзите ù.

Което го накара да се срамува още повече. Какво му пре-
чеше просто да ù благодари за подаръка? Умееше да я раз-
сейва – например като пусне овцете да избягат, – но знае-
ше, че понякога Алисън има нужда просто да я изслуша, а 
това бе най-трудната за него задача.
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