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На дъщеря ми Айви. Събуди се, грабни меча
си, победи двата дракона – на съмнението и несигурността – и завладей света. Аз винаги ще
те обичам.
Освен това, престани да ми изпиваш кафето.

Някога се озовах в безкрайна тъмна гора. Ама
наистина безкрайна, казвам ви! В друг свят!
Цяла вечност бродих съвсем сам в гората. Знаете ли, съпругата ми почина преди години? Не
зная къде отиде най-големият ми син, но мисля,
че малките ми момичета и момчета бяха в безопасност у дома.
Някога всички живеехме заедно в един замък,
но нещата се промениха. Съпругите умират, а
най-големите синове порастват и хукват след
принцеси и селски момичета, отдалечавайки се
завинаги от теб...
Крал Хюбърт

Внимателно
с дракона
ЕДИН ДРАКОН ПАДНА МЪРТЪВ.
Гигантски, черно-пурпурен, огнедишащ дракон от дълбините на ада лежеше мъртъв някъде извън замъка. От
бойниците валяха тръни като дъжд и издаваха необичайно приятен звук, сякаш барабаняха по дърво, когато падаха във външния двор на замъка. Много особени и зловещи неща се случваха на стария замък, който вече беше
понесъл доста необичайно отношение през последните
шестнадесет години.
Красивият принц беше убил дракона с помощта на
трите странни малки феи, които сега следваше. Без тях
той не би постигнал никакъв успех.
Без тях той никога не би могъл да запрати така
магически точно меча си, с който лесно да убие звяра.
На първо място, без тях той не би имал омагьосания
меч. Без тях той все още щеше да гние в тъмницата
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на злата фея и да очаква нетърпеливо да изминат сто
години. Цели сто години, които биха го преобразили в
треперещ старец, преди изобщо да получи възможността да развали заклинанието, тегнещо над неговата истинска любов.
И все пак, мисълта за дракона продължаваше да се
върти натрапчиво като комар в главата му. Един убит
дракон трябваше да означава нещо. Трябваше да има пауза, удивителен момент на затишие, когато той и феите,
и всеки друг наблюдател, да си поемат дъх и да признаят
току-що извършената невероятна постъпка. Той не хранеше илюзията, че всичко се дължи на него, но все пак,
той беше принц, онова беше дракон, драконът беше мъртъв – не трябваше ли да има някакъв антракт, почивка,
нещо?
Освен това имаше някакви неразрешени подробности
около дракона и неговата смърт. Например пожарът – изглеждаше така, сякаш драконът бе подпалил по-голямата
част от гората. Все още ли бушуваше огънят? Щеше ли
да запали гъстия трънак, обрасъл около замъка и селото?
Не изглеждаше ли цялото място като гигантска наредена
клада, която само чакаше да бъде погалена от най-малкото пламъче, за да избухне на мига?
Всъщност имаше ли изобщо нещо останало от тялото на дракона, или то се беше превърнало отново в
Злодеида?
Той беше ли се сражавал с дракон, който временно беше
приел формата на фея, или пък феята се беше превърнала
в звяра?
Наистина ли беше от ада? Или пък по-скоро феята
преувеличаваше?
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Той все пак изкачи стъпалата в тихия, дремещ замък.
Момичето, което беше предопределено да спи сто години, лежеше в безсъзнание само от няколко часа, а заедно
с нея спеше и останалата част от кралството. Във въздуха вътре вече се носеше лека миризма на плесен, която
напомняше за спалните на хора, които не се движат много, като например много старите прабаби.
Крилата на феите оформяха малки вихрушки от влетялата вътре прах.
Споменът за дракона започна да избледнява в съзнанието му, докато той се бореше с присъствието на странния магически сън. Заклинанието на добрите феи докосваше дори онези, за които не беше предназначено. Тъмните,
мрачни стени само допълваха чувството му, че плува през
замъка, ритайки с крака към слънцето.
Точно това достигна той с победата си над дракона –
девойката, прекрасна като слънчев лъч.
Първия път, в който я видя, тя се къпеше в светлина.
Танцуваше и пееше сред едно горско сечище, а златистата є коса проблясваше, увита около нея. Гласът є беше
въплъщение на щастието в слънчев ден, извлечено и преобразувано в песен. Тя се носеше леко, на пръсти, подобно
на златистите прашинки, носещи се към тавана в слънчев лъч.
Той много скоро щеше да целуне девойката, да развали
заклинанието, да я събуди, да събуди всички. Те щяха да се
оженят и да заживеят щастливи и честити завинаги.
Или нещо подобно. Феите не бяха съвсем категорични,
когато се появиха от нищото, освободиха го, помогнаха
му да убие дракона и го поведоха по стълбището, което
в момента изкачваха.
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Неговото момиче от сечището някак се беше забъркало с феи и вещици, с дракони и замъци – по-точно, с
този познат замък, в който го бяха водили като дете да
види разлигавеното бебе, за което някой ден щеше да се
ожени. Оказа се, че горското момиче било принцесата, не
че това имаше значение за принца. Той искаше да разчупи
условностите и да се ожени за селско момиче, по любов.
Другото обаче беше много по-удобно за всички.
Когато той влезе в спалнята є, тези мисли бяха запратени в същата мисловна купчина пепел, в която лежеше
драконът.
Защото там беше неговата спяща красавица, а не селско момиче.
Сега тя носеше дрехи, подходящи за принцеса, за която
той някак трябва да е знаел. Синя, чиста като небето
рокля, бели крила от плат над раменете є, като на ангел.
Затворени, но не стиснати устни, дълбок сън без никакво
напрежение и емоции.
Филип спря, завладян от нейната красота.
Дали някоя фея не вдигаше шум? Дали той не чувстваше някаква външна сила, която го принуждава да бърза?
Драконът беше мъртъв, милиони неща чакаха да бъдат
обяснени, пред него лежеше спящо момиче, което умираше от желание да се събуди.
Той коленичи, притискайки изключително нежно устни
в нейните.
Изведнъж коленете му се огънаха. Той падна и главата
му удари мекия юрган и сатенените възглавници на леглото є.
Последната му мисъл, преди да заспи и сънят на някой
друг да го завладее, беше:
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Онзи проклет дракон.
Някой увери ли се, че той наистина е мъртъв?
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И заживели щастливо,
редактирана версия
ЖИВЕЛИ НЯКОГА КРАЛ И КРАЛИЦА, които управлявали
своето кралство така, както и предците им, но с още
по-малко мъдрост. Те ходели на лов за еднорози в гъстите
гори, докато не останал нито един. Прогонили всички
мъдри старци и старици, магьосници и отшелници, жрици
и шамани, които ги съветвали да действат по-благоразумно. Давали вечери за съседни крале и кралици, които
почти разорили замъка. Това ги накарало да облагат с още
по-високи данъци бедните. След това те отправили алчен
поглед към земите на съседите си в желание да имат повече за себе си. Но тъй като това била предимно мирна
страна, те не прибягнали до военни действия.
След няколко години кралицата родила момиченце. Това
им причинило известно разочарование, защото те искали
принц, който да наследи кралството и един ден да стане
крал. Поне било красиво и с благ характер, и със златиста,
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подобна на ореол коса, заради която приличало на херувимче. Всеки, който зървал принцесата бебе, се влюбвал
в нея.
Кралят и кралицата поканили всички, които познавали,
на церемонията по кръщаването на бебето Аврора. Поканили също и три зли феи, които живеели в мрачните части на страната. Гостите се нахранили обилно с деликатеси, пазени топли под златни похлупаци, и всички яли със
златни вилици и ножове. На всички участници в банкета
било позволено да задържат златните си прибори, както
и чашите, украсени със скъпоценни камъни, в които имало
старо, безценно вино.
Всички гости дали подаръци на красивото малко бебе –
снежнобели понита, възглавници от кадифе и коприна, играчки, гравирани от най-умните джуджета.
Тогава дошъл ред и на трите зли феи.
– Ето я, както беше обещано – казал кралят.
– Сега е време за вашите подаръци – казала кралицата.
Първата фея злобно се изсмяла:
– Хм. Какво ще кажете за красота? Тя може да бъде
приятна за гледане, докато вечно ни робува.
Втората фея казала:
– Аз ще є дам като подарък песен и танц. Тя може да
ни забавлява.
Третата фея добавила:
– Аз давам на родителите є силата, която искат, и
свръхестествената помощ, от която се нуждаят, за да
постигнат желанието на сърцата си. А на шестнадесетия є рожден ден ние ще заявим, че принцесата е наша.
Последвал обезпокоително гръмкият смях и кикот на
трите зли феи.
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– Не!
Сред гостите се криела една от последните останали
добри феи в кралството, която не привличала вниманието и стояла в сянка, откакто започнали гоненията.
– Господарю мой, господарке – казала Злодеида, излизайки напред. Тя имала впечатляваща външност, била млада
и хубава. – Не можете да направите това. Не можете да
продадете бебето си на такива като тях.
– Мислех, че сме приключили с всички вас – промърморил кралят. – Не се меси в кралските дела, вещице. Мястото ти не е тук.
Злодеида свела тъжно очи към безпомощното бебенце,
което все още се усмихвало, независимо от това, което
се случвало около него.
– Горкото дете – промълвила тя. – Моите сили не са
достатъчни, за да предотвратя тази порочна сделка. Не
и по начина, по който стоят нещата сега. Но аз се заклевам в собствения си живот, че ще се върна и ще оправя
всичко. На твоя шестнадесети рожден ден добротата и
благородството ще бъдат възстановени в това окаяно
кралство.
И изчезнала в облак от зелен дим.
Дните в окаяното кралство отминавали, а малката
принцеса Аврора растяла изящна и красива. Тя пеела и
танцувала за радост на всички около нея.
Междувременно родителите є се възползвали добре от
могъщите демони и страховитите магии, които феите
им дали. Те водели необясними и ужасяващи войни със съседите си, което не само увеличило враговете им, но наказало и самата земя, превръщайки я в безплодна и грозна
14

В МОЯ СЪН

пустош. Там, откъдето минавала армията на краля и кралицата, никнели само ужасни черни и уродливи подобия
на растения. Скоро по-голямата част от познатия свят
станал такъв.
Спокойните долини, зелените овощни градини, пенливите реки и покритите със сняг планини, които кралят и
кралицата толкова завистливо искали за себе си, сега се
превърнали в гола пустош, обвявана от горещи и смъртоносни ветрове и населявана от най-отвратителни, неестествени твари, пръкнали се от тъмнината и магията.
А чудовищата, след като изконсумирали всичко, вперили
ужасните си очи към замъка на техните господари.
Добрата малка принцеса била почти напълно забравена
от родителите си и често носела стари, износени дрехи,
освен в редките случаи, когато кралят и кралицата я забелязвали и решавали да я облекат като истински член на
кралското семейство, така че всички наоколо да я видят
и да є се възхитят.
Аврора понасяла изненадващо леко грубото отношение
към нея. Сприятелила се с намалелите на брой котки,
мишки, кучета, птици и катерички, останали да живеят
вътре, зад стените на замъка. Всички хора, за които замъкът все още бил дом, я обичали много. Но повече се
страхували от родителите є.
На шестнадесетгодишна възраст Аврора, вече красива, млада жена, съзнавала много добре, че празненствата
за рождения є ден са по-маловажни от апокалиптичните
събития, случващи се около нея. Тя предварително простила на родителите си за това, че най-вероятно щели да
забравят този специален ден, както забравили и предишните петнадесет.
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И все пак, тя облякла най-красивата си рокля и се приготвила да поздрави всички с грациозност и добро настроение, с каквито била известна. Някой би си спомнил
и би я поздравил, вероятно шепнейки, за да не чуят родителите є.
Когато часовникът ударил дванадесет часа на обяд на
рождения є ден, се появили трите зли феи.
– Дошли сме за това, което ни е обещано – казала
първата.
– Ние не можем повече да контролираме магията, която ни дадохте – възразил кралят.
– Може би не трябва да сключвате сделки с дявола –
казала втората фея.
– Трябва да ни спасите – извикала кралицата.
– Не – казала третата фея. – А сега ни я предайте.
Смутена, Аврора погледнала родителите си, след това
феите.
– Какво...? Какво означава всичко това? – попитала
тя, надявайки се просто да не е разбрала.
– Трябва да отидеш – казала отегчено кралицата, като
направила знак към феите.
– НЕ.
Както и преди шестнадесет години се появил облак
зелен дим и от него излязла Злодеида. Тя не изглеждала
като преди. Сега се опирала тежко на жезъл, красивото
є лице било изпито, а погледът є – празен. Била обвита
в черна мантия като поклонник в края на много дълго
пътешествие.
– Трябваха ми цели шестнадесет години да се подготвя, но сега ще направя всичко възможно да предпазя това
кралство от бъдещо зло – казала тя с все още силен глас.
16
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Вдигнала жезъла си и от кристалната сфера на върха му
светнала зелена светлина.
– Ти нямаш такава сила – започнала първата фея.
– ИЗЧЕЗВАЙТЕ! – креснала Злодеида. Тя вдигнала двете
си ръце във въздуха и от тялото є лумнал зелен огън.
Трите феи изпищели и, отстъпвайки назад, изчезнали
оттам, за да се завърнат към злокобните места, от които се били пръкнали.
– О, глупави кралю и кралице – казала Злодеида. – Злото,
което сте сторили, не може да бъде напълно отменено.
Земята винаги ще стене от болката, която сте є причинили. Може би обаче аз ще мога да спася малкото, което
е останало.
Тя отново вдигнала ръце и запяла монотонно. От пръс
тите на ръцете є заструила зелена мъгла, излязла през
стъклените квадратчета на прозорците на замъка и обвила черните усукани дървета, израснали в пресъхналия
ров. От земята изникнали пълзящи растения и тръни. Те
бързо пораснали и прехвърлили стените на замъка, преплитайки се мигновено, като основата и вътъка върху
стана на стара мома. Скоро целият замък бил обгърнат
в тъмнозелена сянка.
Ужасни викове на безсилие ехтели от пустата земя
отвъд.
Изтощена, Злодеида паднала назад, бялото є лице било
дори по-бледо отпреди.
– В безопасност сме.
На краля, който се канел да є отправи официални благодарности или нещо такова, не му било позволено да
говори. Тя вдигнала ръка и го накарала да млъкне.
– Ти обаче ще получиш наказание, далеч по-леко от
17
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онова, което заслужаваш, като се има предвид какво си
извършил – казала тя студено. – За това, че си продал
собствената си дъщеря на Мрака и за унищожаването
на света отвъд стените на замъка, ти би трябвало да
умреш. Но тъй като съм новата кралица на този замък,
аз ще проявя снизходителност и ще те заключа завинаги
в тъмница, където ти ще можеш да размислиш над това,
което си сторил, и да се покаеш.
Нито стражите, нито останалите хора в замъка
направили опит да є се противопоставят, а всъщност
може и да са подбутнали старите крал и кралица надолу
по стълбите.
– Продали ли са ме? – прошепнала Аврора. – Не разбирам...
Злодеида поставила ръка върху главата на бедното момиче.
– Толкова съжалявам, дете – казала тя. – На теб и на
света, който си познавала, се е случило нещо ужасно. Но
сега поне ти и тези, които все още са тук, ще могат да
останат живи, а ние ще оцелеем и ще победим.
И така, кралица Злодеида, Аврора и оцелелите в замъка
заживели щастливо, докато светът около тях тънел в
мъртвешка безжизненост.
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Status quo*
ПРИНЦЕСА АВРОРА ОТНОВО СЕ ВЪРТЕШЕ.
Не можеше да не го прави.
Когато коридорите бяха широки, приканващи и празни... Когато ярките потоци от истинска слънчева светлина, златиста и спокойна, се промъкваха през пълзящите
растения и прозорците и образуваха по пода светли локвички, както си представяше, че го правят в истинските гори... Когато мекият килим примамваше, изшарен с
тъмни цветове и ярки петна, каквито се предполагаше,
че са ливадите... Тогава тя пееше и се въртеше по коридора, усещайки моменти на топла светлина върху кожата си, докато разтваряше широко ръце в опит да улови
отново късчетата сънища, които понякога я отвеждаха
в горите.
Понякога тя събуваше златистите си обувки.
Пееше каквото є дойде наум и каквото є се струваше
подходящо за момента – части от по-хубавите мелодии,
* Настоящото положение – бел. ред.
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на които я беше научил трубадурът, истински балади от
нейния учител по музика, полузапомнени приспивни песни,
откъслеци от нейни собствени творения. Понякога, точно преди сънят да я завладее, тя се опитваше да си спомни и онези мелодии, и да изпее и тях.
Този коридор обикновено ставаше за въртене. Намираше се в южната страна на замъка, точно над голямата
зала и, ако горещите ветрове отвън успееха да остържат
пластовете пушек и сажди, понякога проникваха слънчеви лъчи. Далечният край на коридора водеше до парадно,
каменно стълбище с пищно украсени парапети, по които
обичаше да влачи драматично върховете на пръстите си
и да се мята от едната до другата страна като елен,
който щастливо се носи по водопада надолу. Или пък рибите правеха така. Трудно є беше да реши.
В долния край на стълбището тя се опита бързо да
кръстоса и разкръстоса краката си така, както беше
виждала да го правят трубадурите и момичетата изпълнителки. Златистата є коса се спускаше като диплите на
скъп плат, първо по едното рамо, после по другото, тъй
като тя бързо сменяше позицията си. Тя повдигна края
на роклята си, за да може да наблюдава краката си и да
се увери, че правят това, което се предполага да правят.
Всичко беше толкова грациозно, че всеки наблюдател би
си помислил, че това е част от представление.
Разбира се, всеки наблюдател би могъл също да се почуди защо една млада жена, и то принцеса, лудува и подскача
така.
Тя направи пирует покрай маса в по-малката банкетна зала, премина с лек подскок през килера за провизии,
промъкна се покрай едно момче, което леко се изненада,
20
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докато сервираше, и се понесе през някогашната оранжерия, чиито стъкла сега бяха закрити от предпазващите,
гъсти, пълзящи растения, които покриваха и останалата
част от замъка.
Аврора спря да пее и танцува едва когато стигна до
широка, обкована с желязо врата, която водеше до специалната тъмница.
В края на една дълга, виеща се стълба от студен камък
имаше няколко малки кръгли стаи, които приличаха на
гнездата, които осите си строят от кал. Повечето от
тях бяха празни – престъпността в замъка беше нищожно
малка, тъй като нямаше къде другаде да се отиде, нямаше
и от кого да се бяга – останалото население беше по-малко от хиляда души, а и нямаше нищо ценно за крадене.
Когато трубадурът беше прекалено пиян и невъздържан, кралицата го слагаше в дървени окови. Само веднъж
го изпрати в тъмницата да изтрезнее.
Единствените хора там, долу, сега бяха архитектите
на края на познатия свят – родителите на принцеса Аврора – крал Стефан и кралица Лея.
Веднъж тя се беше промъкнала долу да види родителите си.
Леля є Злодеида никога не є беше забранявала нищо.
Аврора не знаеше защо изпитва чувството, че трябва да
го направи крадешком.
Тя беше изчакала Злодеида да слезе долу и да се върне, и
затова знаеше, че все още ще има запалени факли и пътят
няма да бъде съвсем тъмен. Аврора беше изхлузила златистите си обувки и стъпваше на пръсти, като се придържаше плътно до грубо издяланите стени, притискайки се
в тях като дете, което играе на криеница.
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Кралят и кралицата бяха със замаян поглед и мълчаха.
Седяха на твърдата пейка в малката си килия, вперили
поглед в нищото. Лицата им бяха безчувствени. Те бяха
като статуи, които чакат да дойде краят на времето и
самият замък да се срути около тях.
Смразена от видяното, Аврора затича колкото краката є държат нагоре по стълбите, откри леля си Злодеида и я прегърна точно с прегръдката, която по-старата
жена не харесваше, но с която понякога се примиряваше
заради осиновената си дъщеря.
Аврора нямаше никакво намерение да слиза отново до
тъмницата. Сега тя само потрепери и подмина бързо
вратата на тъмницата. Цялото є желание да танцува се
беше изпарило.
Говореше се, че родителите є танцували, докато светът се разпадал около тях. Тяхната болест, лошотия,
алчност и безсърдечие, които бяха проникнали дълбоко в
кръвта им, бяха заразили също и кръвта на Аврора. Естествено.
Тя изпадна в паника и започна да препуска към тронната зала, като спря едва пред вратата, за да влезе малко
по-царствено, приглаждайки полите на роклята си.
Злодеида седеше на трона с непринудена елегантност,
каквато на Аврора є се искаше да има. Тя вяло сочеше ту
насам, ту натам и жестикулираше с дългите си пръсти,
докато говореше. Почти беше дошло време за бала в средата на ноември, беше изминал цял месец от предишните
празненства. Стаята беше пълна със слуги и по-нисши
кралски особи, всички с искания за магическа корекция на
костюмите им в последния момент или добавка към менюто, или пък кралско одобрение за някой танц.
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Някои от слугите не бяха точно хора. Някои от слугите бяха черно-сиви и със странна форма. Те имаха клюн
вместо уста или свинска зурла, или още по-лошо, изобщо
нямаха уста. Ходилата им представляваха двойни копита
или пилешки нокти, или пък огромни разкрачени свински
крачета. Те обаче бяха необходими, за да държат отвратителните чудовища – онези Отвън, на разстояние. Злодеида ги събра – изчадия от глина и духове от друг свят –
не много приятен свят, мислеше си принцесата.
Тяхната интелигентност беше нищожна. Мълчанието им беше наложено от кралицата, която видя какво
влияние имат върху притеснените човешки жители на
крепостта. Аврора беше разколебана по този въпрос. Добродушното момиче изпитваше съжаление за несправедливите, строги заповеди, на които те се подчиняваха. И
все пак, те бяха толкова обезпокоителни...
Погледът на Злодеида се спря върху Аврора и на лицето
є се появи усмивка на задоволство.
– Ела тук, моето момиче. Ти си чудесна почивка от
тези досадни приготовления.
– Лельо – каза Аврора с облекчение, приближи се до трона и застана до кралицата. Както винаги, страховете и
съмненията є стихнаха в мига, когато се озова до Спасителката на кралството. Тя се почувства в безопасност.
– Наистина не трябва да се преуморяваш с всичко
това. Правиш толкова други неща за кралството!
– О, но това е важно за поддържане на високия дух,
скъпа моя – каза Злодеида и повдигна извитите си вежди, усмихвайки се отвисоко на своята повереница. – При
положение че никой от нас не може да напусне замъка,
докато светът се излекува, ние имаме нужда от тези
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забавления, за да поддържаме висок дух. – Тя вдигна дългия
си пръст и пъхна кичур златиста коса зад ухото на Аврора. – Освен това... твоите родители не ти обръщаха внимание шестнадесет години. Шестнадесет години без бал
или рожден ден за една кралска принцеса! Дори селяните
правят повече за децата си.
– Благодаря ти, лельо Злодеида – промълви Аврора,
свеждайки глава. Тя изпитваше само благодарност към
жената, която се грижеше за нея, но въпреки това не
можеше да погледне леля си в нейните жълти очи. Изглежда, че те никога не се съсредоточаваха върху нищо.
Беше невъзможно да се каже какво точно изпитва тази
жена, освен когато правеше някакво усилие и раздвижваше устата си.
– Харесвам темата, която си избрала този път – каза
Злодеида и в крайчеца на устните є трепна усмивка. –
„Небесно и водно синьо“ – много поетично.
– Трябва да използвам въображението си – каза Аврора. – Защото никога не съм виждала море или река.
Понякога в сънищата є течаха звънтящи потоци покрай прохладни и сенчести, кални брегове, но това очевидно беше плод на собственото є изгладняло въображение и
често всичко беше в нюанси на кафявото.
– Ти се справи доста добре. – Злодеида потупа Аврора
по главата, сякаш тя беше домашен любимец. Странно
милващо движение, което, изглежда, беше предназначено
за нещо друго. Още един чудноват навик на леля є. – Слушай сега. Знаеш, че балът ще продължи до много късно
през нощта. Защо не отидеш да поспиш малко, за да си
бодра? Знам колко много обичаш да танцуваш.
– Но аз искам да помогна...
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– Друг път, скъпа – каза Злодеида, докосвайки я нежно
по бузата. – Ще има безброй такива случаи през идните
години.
– Добре, лельо Злодеида. Благодаря ти, лельо Злодеида – каза покорно Аврора, наведе се напред и целуна леко
хлътналата буза на леля си.
От очите на Злодеида нервно изхвърчаха стрели.
Могъщата фея не беше искала да бъде спасител на
единствените останали на този свят хора. На първо място, тя не беше искала светът да бъде унищожен. Не беше
искала да стане настойник на изоставена принцеса.
Вероятно тя искаше само да живее сама в стария си
замък и да практикува своите заклинания и магии щастливо докрай, общувайки с непознати за смъртните хора
сили.
Така че, ако тя не беше свикнала с прегръдките и целувките, или с други прояви на привързаност, каквито
Аврора не беше получавала от собствените си родители,
и двете имаше на какво да се научат. Накрая Аврора се
умори.
Принцесата тръгна бавно към стаята си.
Залата беше просторна, празна и приканваща, но този
път тя нямаше желание да се върти. Чувстваше се безполезна и без никаква цел.
– ВАШЕ ВИСОЧЕСТВО.
Една ръка я сграбчи отзад за рамото.
Аврора се завъртя, беше старият трубадур. Лицето
му беше бледо, а дългият му тесен нос беше още по-изтънял от обикновено. Той изглеждаше още по-западнал и
по-див отпреди. Дрехите му бяха изпокъсани на десетина места и около очите му имаше драскотини, които
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създаваха впечатление, че плаче с кръв вместо със сълзи.
– Вие май не сте добре, маестро Томинс – каза нежно
Аврора. Тя не можеше да усети никаква миризма около
него – нито дори на домашно приготвена контрабандна
ракия, каквато някои от селяните бяха започнали да дестилират. Но той така се беше пристрастил, че понякога
липсата на глътка го довеждаше до истерия.
– Това е там. Там е! Има Отвън! – Той диво погледна зад
себе си, грабна ръцете є и ги притисна в своите. – Ваше
Височество, аз избягах!
– Пуснете ми ръцете, вие сте болен – повтори Аврора,
която беше вече малко притеснена от поведението му.
Интересуваше я повече неговото здраве и това, какво би
се случило, ако някой го завари да я докосва по такъв начин.
Познати и заплашително неравни стъпки се приближаваха към тях. Звукът докара трубадура до истерия.
Аврора се пресегна и сложи ръка на рамото му.
– Може би ще трябва да си починете малко...
Но беше прекалено късно. В ъгъла се появиха двама
от личните охранители на Злодеида – мазни, черно-сиви
чудовища, които се движеха тромаво, полуизправени. Изглеждаха така, сякаш бяха погрешно сглобени.
Очите на трубадура се разшириха от обзелия го ужас,
когато ги видя, но той не отклони вниманието си от
принцесата.
– Ваше Височество...
– Разкарай се от нея, пеещ човеко – изсумтя високо съществото, което приличаше повече на прасе. – Злодеида
заповядва да поспиш и да я оставиш на мира.
– Вие сте ключът! – прошепна трубадурът, хвърляйки
се към принцесата така, че устните му докоснаха ухото
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є. Тя се опита да не се отдръпне. – Вие! Всичко все още
е там!
– ТРУБАДУРЕ! – каза другият охранител, онзи с петльовия гребен и жълтите очи на демон.
Те и двамата сложиха ужасните си нокти върху раменете на бедния човек. Завъртяха го във въздуха, като че
ли не беше нещо повече от прашинка.
– Ваше Височество! – извика трубадурът.
Чудовищните охранители се разсмяха.
– Пей за нас и ние може да не те нараним прекалено много на път за тъмницата.
– Моля ви, бъдете снизходителни към него – настоя
Аврора. – Той има някакъв пристъп и има нужда от лекар,
а не от бой...
– ПЕЙ! – изкомандва другият, без да є обръща внимание. Никое от двете чудовища не си направи труда да се
поклони, преди да тръгнат.
– ПЕЙ!
Качен върху раменете на чудовищата, трубадурът направи усилие да пее, а по окървавеното му лице се стичаха
сълзи.
– Douce – douce dame jolie*...
Аврора наблюдаваше с тъга и ужас заминаването му.
И може би, но само може би, се появи някакъв проблясък, но той беше свързан с нещо прекалено отвратително, за да се признае: облекчението, че следобедът беше
станал по-интересен.
След като се изгубиха от поглед, единственото, което
остана, беше бързо заглъхващата песен, носеща се през
залата като пушек.
* Нежна... нежна, хубава госпожо – бел. ред.
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Pour dieu ne pensеs mie
Que nulle ait signorie
Seur moy fors vous seulement…*

Аврора забеляза, че ръцете є са все още сключени, както когато трубадурът ги беше държал. Когато ги пусна,
видя, че той е сложил нещо в шепите є, за да го задържи.
Тя го вдигна в почуда. Беше блестящо синьо перо.

* За Бога, не мислете,
че друга освен Вас
над мене има власт.
Куплет от френската песен Douce dame jolie („Нежна, хубава госпожо“), датираща от XIV в., чийто автор е знаменитият средновековен поет и композитор Гийом дьо Машо. – Бел. ред.
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За автора
СЛЕД НЯКАК САМОТНОТО И ЗАТВОРЕНО ДЕТСТВО,
каквото може да се очаква за писател, Лиз Бразуел получава университетска диплома по египтология в университета „Браун“, след което прекарва следващите десет години в създаване на видеоигри. Накрая тя отстъпва пред
съдбата и написва „Snow“ и „Rx“ под името Трейси Лин,
последвани от поредицата „Деветте живота на Клоуи
Кинг“, която оживява и на малкия екран под формата
на сериал. Лиз също е автор на „Един нов свят: Сбъркани истории“, представяне по нов начин на приказката за
Аладин. Тя живее в Бруклин със съпруга си, двете си деца,
котка, куче на непълно работно време, три риби и пет
кафеени дървета, за които твърди, че някой ден ще започнат да раждат зърна.

Можете да є изпратите писмо
по електронна поща на адрес:
me@lizbraswell.com
или
туит на @LizBraswell.

