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На Мати и Майк,
Винаги
И на

Хайди, Саша и
Калиста Маджар
Приятелки и съюзници, благодаря ви
за цялата подкрепа и ентусиазма за
поредицата!

„Пфу! По мое време,
докато живеех в двореца,
непрекъснато имаше
фантастични празненства.
А сега само ме погледнете –
почти съм се стопила.
Прогонена в изгнание, направо
умираща от глад!“

Урсула
„Малката русалка“

Изоставена

Н

якога, много отдавна, наследниците на една зла фея
и на една морска вещица били приятелки. Мал, дъ-

щерята на Злодеида, Господарката на мрака, и Ума, дъщерята
на Урсула, Морската вещица, бяха неразделни, съдружници
в дребните кражби и хулиганството. Мал беше с лилава коса,
блестящи зелени очи и склонност към пакости, а къдриците
на Ума бяха тюркоазени, очите – с цвят на бездна, чувството
за хумор – остро. За щастие на бедните жители на Острова

на изгубените, двете не се срещаха често, защото живееха в
противоположните му краища и ходеха в съперничещи си
училища: Мал – в „Дракон Хол“, а Ума – в Змийско подготвително.
Животът на Острова на изгубените, където бяха проку• 3 •
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дени всички злодеи, след като крал Звяр обедини добрите
кралства и прогони злодеите и подлите им помощници, вече беше достатъчно труден. Като начало, островът и водите
около него бяха захлупени от непроницаем купол, който държеше отвън магията, както и интернет сигнала. Освен това
повечето от жителите на острова се изхранваха с остатъците,
които Аурадон изхвърляше, плюс ужасното гоблинско кафе.
Ала през лятото животът винаги ставаше още малко по-тежък, защото училищата излизаха във ваканция и Мал и Ума
започваха да върлуват по улиците заедно.
Сееха хаос из целия остров, тормозеха заварени дъщери и травматизираха дори най-закоравелите разбойници, но
никой не смееше да надигне глас, защото всички се бояха от
нещо наистина страшно: майките на момичетата.
През един топъл юнски ден, малко след като Мал и Ума
навършиха десет години, двете си играеха на пристанището,
край водата. Лошите малки момиченца се гавреха с екипажа
на капитан Хук, издавайки тиктакащи звуци, за да изплашат
капитана, и лазеха по изопнатите нерви на Смий. Те се разкискаха злобно иззад няколко празни варела, доволни, че
най-хубавият им номер мина без засечки. Един след друг пиратите се препъваха и падаха по хлъзгавите дървени греди,
които момичетата бяха покрили с едва забележим слой слуз.
На Мал є бе хрумнало да намажат гредите с плесенясала вода и мазна, гъста пяна и сега тя се смееше от все сърце, виждайки идеята си осъществена.
– Ето я и Круела де Вил – каза Мал, зърнала единствената по рода си черно-бяла бухнала прическа да се носи сред
тълпата пирати. – Хайде да я съборим!
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Круела беше техен заклет враг. Като един от малкото
жители на острова, които не се страхуваха от Злодеида или
Урсула, обсебената от далматинците госпожа, без да се поколебае, дърпаше ушите им, когато се опитваха да спретнат
някой номер.
Те бяха решени да є го върнат някой ден, но се налагаше
да проявят изобретателност.
Сега я гледаха как крачи по пристана, с проскубана петниста кожа, метната около раменете, и как се вглежда злобно
във всеки срещнат.
– Какви ги върши тя тук между другото? – прошепна
Ума.
– След малко пристига гоблински шлеп и тя обича да е
първа, за да може да си избере по-хубави неща – обясни Мал,
сдържайки дъха си, докато Круела се приближаваше все повече към скривалището им. – Надява се, че някой ще изхвърли кожено палто.
Момичетата се спогледаха с пакостливо блеснали очи.
Мал хукна да разлее порция от отвратителната смес на пътя
на Круела, но огромната кофа се оказа прекалено тежка за
нея.
– Побързай! – подкани я Ума и изтича да подхване кофата от другата страна.
– Ще се оправя! – каза Мал.
– Дай на мен! – настоя Ума. – Ти подхлъзна Гастон!
Мал се изкикоти злобно при спомена как едрият мъж
се преметна презглава на пристана и как строши парапета с
трясък и цопна във водата пред зяпналите си от изумление
синове.
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Ума задърпа кофата към себе си.
– Стига! Пусни я! – заповяда Мал.
– Ти я пусни! Разплискваш го върху мен! – оплака се Ума.
И двете продължиха да дърпат кофата. Ума дръпна
по-рязко и ръцете на Мал се откъснаха от единия край, след
което кофата се преобърна и съдържанието є се изля. Мал се
подхлъзна и падна насред слузестата локва.
– Мал! – извика Ума, когато приятелката є се плъзна по
дока, размахала ръце, право към ръба.
– Помощ! Помогнете! – крещеше Мал, опитвайки да се
вкопчи в дървения парапет, докато летеше към морето. – Не
мога да плувам!
Иронията в това как мозъкът на операцията бе паднал в
собствения си капан, и видът на лилавата є приятелка, мятаща се като мокра риба по дока, се оказаха прекалено забавни
за Ума и тя не успя да се въздържи – вместо да се втурне на
помощ на Мал, малката морска вещица се смееше превита
одве.
Мал се плъзна покрай тълпата пирати, после мина край
обърканата Круела и изчезна зад ръба.
Това отрезви Ума.
– Мал! – извика тя и хукна нататък. – Мал! Къде си?
Добре ли си?
Ума изви шия към развълнуваните води, търсейки следа
от приятелката си.
Сърцето є спря, защото никъде не виждаше лилавата коса на Мал и макар че Злодеида сигурно би се засмяла, ако
разбереше, че дъщеря є се е понамокрила, едва ли би се зарадвала на новината, че единствената є потомка е загинала
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сред вълните.
– Мал! Къде си? – извика Ума, вече леко отчаяна.
В следващия миг тя усети потупване по рамото и вдигна
очи. Видя Мал, застанала пред нея, напълно суха.
– Не си паднала! – възкликна с облекчение.
– Хванах се за една напречна греда, преди да падна –
сладко каза Мал.
– И си добре!
– Да, добре съм – заяви Мал със захаросана усмивка,
която в следващия миг стана злобна. – Но ти не си! – викна тя
и преди Ума да мигне, Мал посегна зад гърба си и изля една
огромна кофа, пълна с отвратителни, миризливи новоизлюпени скариди върху главата є.
Оказа се, че Мал се е върнала на дока точно навреме,
за да види как гоблините разтоварват пресния улов от един
шлеп. Бясна на приятелката си, задето бе се смяла на лошия
є късмет, Мал реши да създаде малко лош късмет и за нея.
Ума запищя.
И пищя.
И пищя.
За съжаление, миризмата така и не изчезна напълно от
косата є, колкото и да я миеше.
По-лошото бе, че прякорът, който є лепна Мал, остана и
от този съдбоносен ден нататък всички наричаха Ума Скаридата зад гърба є.
Освен Мал, разбира се, която наричаше Ума Скарида в
лицето.
От детската площадка до кортовете за думбол, враждата
между двете момичета растеше и разцъфтяваше през годи• 7 •
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ните, за да достигне върха си на суперзлобните им тринайсети рождени дни, които и двете отпразнуваха на една дата.
Някак си Мал винаги излизаше победителка.
Ала Ума знаеше, че ще дойде денят, в който ще победи
Мал в собствената є игра.
Някой хубав ден...
Три години по-късно този ден още не беше дошъл.
Особено след пристигането на лъскавата черна лимузина
на Острова на изгубените. Ума никога не бе виждала такава кола – единствените превозни средства на острова бяха
рикши, теглени от гоблини, стари скейтбордове и ръждясали
велосипеди. Очевидно лимузините бяха нещо повече от коли – подвижни пашкули на лукса, обзаведени с меки кожени
седалки и пълни догоре със сладки напитки и лакомства.
Какво тогава правеше лимузината тук, на този забравен
остров, пълен със злодеи?
Младата морска вещица си проправи път с лакти до
предната част на зяпналата тълпа, за да вижда по-добре какво става. На шестнайсет Ума изглеждаше дребна за възрастта
си, но компенсираше с великолепна фигура. Носеше тюркоазената си коса сплетена на дълги плитки, спускащи се по гърба є, и се обличаше с рокли от съшити парчета кожа, които
съчетаваше с боти на висок ток, украсени с парчета рибарска
мрежа и черупки. Общо взето, Ума бе едно от най-красивите
момичета на острова, но това не я интересуваше. Имаше си
по-сериозна работа – наистина, защото помагаше на майка
си в заведението є за риба и картофки.
Сбирщината разбойници, хулигани и побойници (позна• 8 •
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ти още и като обитателите на острова) охкаха и ахкаха пред
величествения автомобил. Никой нямаше представа какво
прави колата там и какво означава идването є, но преди в
тълпата да избухнат безредици, вратата на замъка на Злодеида се отвори и оттам излязоха Иви, Карлос и Джей, понесли
багаж и следвани от родителите си.
– Донеси златото! – кресна Джафар.
– Донеси ми кученце! – викна Круела де Вил.
– Доведи принц! – изписка Злата кралица.
Ума сръчка някакъв мъж, застанал отляво.
– Какво става тук? – попита тя. – Заминават ли?
Злодейският помощник кимна – на лицето му бе изписана зле прикрита завист.
– Говори се, че отиват в Аурадон.
– Аурадон? Защо? – продължи да пита Ума, хем отвратена, хем заинтригувана.
– За да ходят на училище. Някакъв нов закон или нещо
подобно. Избрали са ги да ходят в подготвителното училище
на Аурадон.
Карлос, Джей и Иви се качиха в колата.
– Някой друг заминава ли? – попита Ума точно когато
през портите на замъка се изстреля още един злодейски наследник.
Раздразнената наглед Мал подаде раницата си на шофьора. Разбира се, че и Мал беше сред избраните.
Пред погледа на Ума Мал обърна глава към балкона,
където Злодеида с искрящи зелени очи вдигна жезъла
си за сбогом. След миг лилавата глава на Мал се скри в
лимузината.
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По някаква причина, вместо да се зарадва на потиснатите, сърдити лица на малките злодейчета, Ума усети само
бодване от... завист.
Защо не бяха избрали нея да напусне Острова на изгубените и да заживее в Аурадон? Не беше достатъчно зла ли? Не
беше достатъчно специална? Защо я оставяха тук като някакъв гоблин?
И защо бяха избрали Мал?
Ума трябваше да намери изход от Острова на изгубените. Щом Мал и компанията є щяха да живеят в Аурадон, значи това бе мястото – мястото, на което трябваше да отиде и
тя. А не да стои тук, да работи от тъмно до тъмно в кръчмата
за риба и картофки на Урсула и да сервира рибни кексчета
и задушено на изгубени души от местната паплач. Ума беше
специална: тя бе дъщерята на морската вещица, сила, с която всички трябваше да се съобразяват! Не можеше да остане
тук, необичана и неоценена!
Само че нямаше какво да направи. Седмиците се нижеха,
а куполът си оставаше непроницаем. От Острова на изгубените изход нямаше. Колкото и да є се искаше да се махне,
просто нямаше начин.
До един ден, няколко месеца по-късно... Един обикновен
ден, като всеки друг, но не и като дните преди него, защото
тогава се случи нещо по-различно.
Ума беше в любимия си фризьорски салон „Навий се и се
нашари“ и гледаше телевизия, седнала под сешоара.
– Коронацията. Де да можехме и ние да сме там – каза с
въздишка фризьорката, когато красивият принц Бен наведе
глава, за да приеме кралската корона и задълженията, които
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тя носеше.
– Ммм – рече Ума, на която блясъкът и славата на Аурадон є бяха безразлични.
Малката Дизи, злата заварена внучка, чиято работа беше
да смита косата от пода, бе залепнала за телевизора.
На екрана Феята кръстница тъкмо протягаше пръчицата
си напред, но в следващия миг някой я измъкна от ръката є и
островът се разтърси от мощна експлозия.
– Какво беше това? – извика Ума, скочи от стола и изтича навън тъкмо навреме, за да види как една тъмна фигура се
издига във въздуха, точно като прилеп от ада.
– Магия! Куполът се счупи! – чу тя да вика някой. – Злодеида си отиде!
И Ума като останалите островитяни видя в това възможност – време беше да избяга! Време беше да се махне от
острова завинаги! Само че без мост имаше един-единствен
начин да се стигне до континента, така че всички бяха се струпали на брега. Ума последва устремената към пристанището
тълпа в търсене на кораб, лодка, каквото и да е плавателно
средство и точно когато успя да се покатери на последната
гоблинска гребна лодка и тя преплава няколко километра навътре в морето, куполът отново се спусна отгоре им.
Лодката се блъсна в невидима стена.
Какво? Как?
Ума притисна нос в невидимата преграда и се опита да
сподави гневния си крясък.
Отново бе останала на това забравено от вещиците парче
земя. По-късно същия ден тя гледаше със смесица от умора и
раздразнение как Мал и приятелите є отпразнуваха победата
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си с танци около някакъв замък, на фона на фойерверки.
Мал и компанията є.
Компания.
Това беше! Ето как щеше да се махне от острова. Колкото
и да не є се искаше да го признае, нямаше как да се справи
сама. Как беше приказката? Никой не е самотен остров? Е,
никой не бива и да живее на самотен остров, освен ако сам не
е избрал това.
И така, Ума тутакси се закле, че ще си създаде собствена
компания.
Приятелите не оставят приятелите си на Острова на изгубените.
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