
Кристи  Голдън



Всички права запазени. Нито книгата като цяло, нито части от нея могат  
да бъдат възпроизвеждани под каквато и да е форма.

Оригинално заглавие: Dark Disciple

Copyright © & TM 2016 Lucasfilms Ltd.
www.starwars.com

Превод Александър Драганов 
Редактор Илияна Бенова – Бени 

Коректор Таня Симеонова

Издава „Егмонт България“ ЕАД
1142 София, ул. „Фритьоф Нансен“ 9

www.egmontbulgaria.com

Отпечатано в „Инвестпрес“ АД, София, 2016 
Тираж: 1500 бр.

ISBN 978-954-27-1686-0



Книгата е посветена на всички, които от самото 
начало са осъзнали, че „Междузвездни войни“ 

е нещо много, много повече от поредния 
фантастичен филм – и са го обикнали именно 

заради това.



 

ПРЕДГОВОР

„Междузвездни войни“ винаги са заемали голяма 
част от живота ми. Не помня някога да ги е нямало.

Когато започнахме заснемането на трилогията за 
Анакин, бях на осем години. Когато приключихме 
с нея, бях на петнайсет. Прекарах летата на тийней-
джърските си години на снимачната площадка, гледах 
и се учих. Помня как братчето ми тренираше дни на-
ред с Ник Галард, за да изпълни сложна каскада като 
безстрашен млад падуан. Когато засне сцената, пове-
чето актьори дойдоха да го поздравят – Хейдън и Ник 
много се гордееха с него. Екипът на филма се превърна 
в наше семейство. Така са създадени „Междузвездни 
войни“ – със сътрудничеството и подкрепата на цяла 
една общност от талантливи хора, които обичат това, 
което правят.

Когато станах на седемнайсет, имах честта да стана 



част от тази общност, написвайки първия си епизод 
от „Войните на клонираните“  – „Крахът на джедая“. 
Добрите отзиви от феновете ме накараха да се замисля 
по-сериозно за кариера на сценарист. В крайна сметка 
работих близо десет години по сценарии за „Войните 
на клонираните“. През това време ми се удаде и въз-
можността да пиша за някои от най-вълнуващите и 
морално пропаднали образи в сериала  – Аура Синг, 
Саваж Опрес, Дарт Мoул и, разбира се, любимката 
ми Асаж Вентрес. Силните женски персонажи вина-
ги са ме привличали, тъй като израснах със сериала 
„Бъфи – убийцата на вампири“, а Вентрес бе пънк ве-
щицата воин от мечтите ми. Нейните сила и ранимост 
искрено ме трогнаха. Много се развълнувах, когато ме 
назначиха да пиша епизодите за Тъмният чирак и го 
направих с огромно удоволствие. Бях в разгара на теж-
ка раздяла и да пиша за Вентрес и Вос се оказа неверо-
ятно пречистващо преживяване.

Стана ми мъчно, че спряха „Войните на клонира-
ните“ преди излъчването на епизодите, но съм щаст-
лива, че Вентрес най-после получи своето внимание с 
издаването на тази книга. В основата си „Тъмен чирак“ 
е книга за изкуплението, история за това как хората 
построяват живота си наново, след като всичко им е 
било отнето. Всички от време на време получаваме 
шанс да променим живота си и е наша отговорност да 
се възползваме от възможността, преди да е отминала.



Да работя с невероятните автори на „Войните на 
клонираните“ и несравнимия Дейв Филони ще остане 
любим момент в моята кариера завинаги. „Войните на 
клонираните“ ми позволиха да намеря и продължа по 
своя път и, най-важното, дариха ме с възможността да 
бъда част от вселената на „Междузвездни войни“, ма-
кар и за кратко.

Докато съм жива ще помня миговете, когато татко 
и аз се прокрадвахме в дъното на притъмнялата зала 
точно когато неповторимата музика на Джон Уилямс 
отекваше от колоните в киното. Хващахме се за ръце, 
докато публиката викаше и надигаше светлинни ме-
чове при появата на надписа „Междузвездни войни“ 
на екрана. Никога не съм виждала татко по-щастлив.

Нека силата бъде с вас.
 

Кейти Лукас
 



 

Преди много, много години,  
в една далечна галактика....

 

Галактическият конфликт, добил названието „Вой-
ните на клонираните“, бушува години наред. Сблъсъ-
кът между законното правителство на Галактическата 
република и Конфедерацията на независимите систе-
ми е отнел живота на милиарди.

Почти всеки опит за надмощие от владеещите Си-
лата джедаи, пазители на мира в Галактиката от хиля-
долетия, бива осуетен от Сепаратистите и техния во-
дач, ситския лорд граф Дуку.

Войната изглежда безкрайна, а броят на жертвите 
непрекъснато расте. Джедаите трябва да преразгледат 
всеки възможен ход, който би могъл да доведе до по-
беда над лукавия им враг. Дали някои от тези ходове 
са немислими, а някои съюзници – прекалено опасни, 
предстои да бъде разкрито…

 



ПЪРВА  
ГЛАВА

Ашу-Ниамал, първородната на Ашу, дете на плане-
тата Марани, се беше свила заедно със семейството си 
на борда на републиканския крайцер. Ниа и другите 
бежанци от Марани вече се готвеха за последствията 
от бушуващата навън битка. Чувствителните космати 
уши на маранците различаваха звука на заповедите, 
прошепнати и потвърждавани от клонирани, един и 
същи глас, излизащ от различни гърла. Острите им 
носове долавяха леката миризма на страх, излъчвана 
от говорещите.

Крайцерът се разтърси от поредния взрив. Ня-
кои от малките изскимтяха, но възрастните останаха 
спокойни. Ракшу гушна по-малките братя на Ниа. 
Те присвиха малките си уши и потръпнаха от ужас 
до топлото, гъвкаво тяло на майка си, но сините им 
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муцун ки останаха затворени. Те не скимтяха, бяха 
от горд род, от Ашу. Род, дал на маранците отлични 
воини и умели държавници. Сестрата на Ниа, Теeгу, 
второродната на Ашу, притежаваше дар да потушава 
всяка караница, а най-малкият, Каму, бе на път да се 
превърне във велик художник.

Поне така щеше да се случи, докато Сепаратистите 
не взривиха столицата на Марани и не я превърнаха в 
руини.

Джедаите се бяха отзовали на зова за помощ, точ-
но както предполагаха маранците. Но вече бе твърде 
късно. Разгневени от отказа за съдействие от страна на 
маранското правителство, Сепаратистите бяха реши-
ли, че геноцидът е единственият начин да се домогнат 
до този богат на ресурси свят.

Ниа стисна юмруци. Само да имаше бластер! Беше 
доста добър стрелец и ако някой от враговете опиташе 
да се качи на борда на кораба, можеше да помогне на 
смелите клонирани, които рискуваха живота си, за да 
спасят бежанците. Щеше да е още по-добре, ако успе-
еше на намушка някоя сепаратистка отрепка с жилото 
си, макар че това…

Поредният взрив, още по-силен от предишния. 
Светлините угаснаха, заменени почти на момента 
от кървавочервения цвят на резервното осветление. 
Тъмносивият метал на преградата се придвижи опас-
но близо. Нещо в Ниа се пречупи. Преди дори да об-
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мисли какво да прави, тя скочи на крака и изтича до 
правоъгълната врата.

– Ниа! – извика Ракшу. – Казаха ни да останем тук!
– Избирам пътя на воина, майко! – завъртя се Ниа 

и очите ѝ просветнаха. – Не мога да стоя тук и да без-
действам! Длъжна съм да помогна!

– Само ще…  – Гласът на Ракшу замлъкна, когато 
Ниа отвърна на погледа ѝ. По муцуната на майката по-
текоха сълзи, които заблестяха на червеното осветле-
ние. Маранците не владееха телепатията, но дори така 
Ниа разбра, че мислите ѝ са били прочетени.

Не мога да им попреча. Ние вече сме загубени.
И Ракшу го знаеше. Тя само кимна, а гласът ѝ пот-

репера от гордост от най-голямото ѝ дете.
– Жили смело.
Ниа преглътна трудно категоричната благословия. 

Жилото беше рождено право на всеки маранец, но 
употребата му го обричаше на смърт. Отровата, коя-
то можеше да убие всеки враг на място, достигаше и 
до сърцето на притежателя на жилото. Тези думи се 
отправяха към маранец, който навярно нямаше да се 
върне жив.

– Сбогом, мамо – прошепна Ниа, твърде тихо, за 
да бъде чута. След което удари един бутон с дланта си 
и вратата се отвори. Тя се затича по огрения от ава-
рийното осветление коридор и спря едва когато пътят 
се раздели в две различни посоки. Избра една от тях и 
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изтича до един от клонираните.
– Хей, ти! – провикна се той, но без да бъде груб. – 

Не трябва да си тук, мъниче!
– Няма да умра, трепереща от страх!  – сопна се 

Ниа.
– Няма да е необходимо – каза клонираният в опит 

да звучи успокояващо. – Надвивали сме боклуци като 
тези и преди. Върни се в товарния отсек и не пречи на 
останалите. Всичко е под контрол.

Ала Ниа надуши промяната в потта му. Той я лъ-
жеше. За миг го съжали. Какъв ли живот бе имал като 
малък? Най-вероятно не бе имало кой да го прегър-
не или да му разкаже приказка, нямало бе родител да 
прогони детските кошмари. Само братя, идентични 
във всяко отношение, отгледани без капка емоция, 
точно като него.

Братя, дълг, смърт.
По някакъв странен начин се почувства по-въз-

растна от него и благодарна за уникалния живот, кой-
то бе имала. Ниа се усмихна, поклати глава и се стрел-
на покрай него.

Той не я последва.
Коридорът свърши пред врата. Ниа натисна буто-

на. Вратата се отвори, откри изглед към пилотската 
кабина и тя ахна.

Никога досега не се бе озовавала в космоса. Не 
бе готова за гледката, която разделеният на пет части 
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илюминатор предлагаше. Ярките светлини от лазер-
ните изстрели се кръстосваха на иначе мирното на вид 
бойно поле. Ниа не различаваше добре корабите, с из-
ключение на тези от нейната планета, които изглеж-
даха малки, стари и окаяни в опитите си да избягат с 
безценния товар от семейства като нейното.

Двете места в кабината бяха заети от клониран и от 
джедайски генерал, нисък, гущероподобен алийна, на 
когото бе възложена мисията по спасяването на наро-
да на Ниа. Без каквото и да било предупреждение, още 
един взрив разтърси кораба.Тя залитна към седалката 
на клонирания и го принуди да се приведе напред. Той 
се обърна към нея с потъмнели от гняв очи и избухна:

– Излез от…
– Генерал Чубор – долетя изискан глас.
Козината на Ниа настръхна. Тя се обърна и започ-

на да съска яростно. Познаваше гласа. Маранката го 
бе чувала да произнася красиви лъжи и обещания, 
които не възнамеряваше да изпълни. Запита се дали 
има някой в Галактиката, който не би разпознал кади-
фения тон на граф Дуку.

Той се появи на малкия екран близо до основния 
илюминатор. Доволна и жестока усмивка изкривява-
ше аристократичните му черти.

– Изненадан съм, че се свързахте с мен – продължи 
образът. – Доколкото си спомням, джедаите предпо-
читат да бъдат възприемани като тихи и силни.
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Клонираният вдигна пръст към устните си, но от 
предупреждението нямаше нужда. Острите зъби на 
Ниа бяха стиснати, а козината ѝ – настръхнала. Цяло-
то ѝ същество беше съсредоточено върху омразното 
лице на графа, но знаеше, че не бива да го заговаря.

Генерал Чубор, седнал зад клонирания на пилот-
ската седалка, тъй нисък, че краката му не достигаха 
пода, също не клъвна на примамката.

– Спечели, Дуку – леко носовият му, писклив глас 
бе натежал от скръб, – планетата е твоя… нека спасим 
хората. Имаме цели семейства на борда. Много от тях 
са ранени. Всички те са невинни!

Дуку се изсмя, все едно Чубор бе казал нещо много 
забавно докато пият чая си заедно.

– Скъпи ми генерал Чубор. Трябва да знаете, че в 
една война няма невинни.

– Графе, повтарям, на борда имаме цивилни семей-
ства  – продължи генерал Чубор със спокойствие, на 
което Ниа можеше единствено да се възхити. – Поло-
вината бежанци са деца. Позволете поне те…

– Деца, чиито родители безразсъдно решиха да се 
съюзят с Републиката.

Цивилизованото мъркане на Дуку си бе отишло. 
Вниманието му се спря на Ниа. Тя не потръпна от по-
гледа му, но и не успя да сподави тихото си ръмжене. 
Той я огледа от глава до пети, след което прецени, че 
тя не представлява интерес за него и отклони очи.
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– Проследявам съобщенията ви, генерале, и знам, 
че този разговор се препраща на Джедайския съвет. 
Затова нека сме наясно.

Гласът на Дуку бе станал твърд и равен, студен и 
безжалостен като леда по полярните шапки на Мара-
ни.

– Докато Републиката се съпротивлява, невинни-
те ще продължат да измират. Отговорността за всяка 
смърт в тази война ще тежи на плещите на джедаите. А 
сега е време за вас и пътниците ви да се присъедините 
към редиците на загиналите.

Един от най-големите кораби на маранците избух-
на в жълти и червени отблясъци и се разпадна на кос-
мически боклук.

Ниа не си даде сметка, че е изпищяла, докато гър-
лото ѝ не се стегна от усилието. Чубор се завъртя на 
стола. Големите му очи срещнаха нейните.

Последното нещо, което Ашу-Ниамал, първород-
ната на Ашу, видя, бе пълното отчаяние в погледа му.

 
Провалът е най-тъжната част от това да си дже-

дай, помисли си учителят Оби-Уан Кеноби.
Бе ставал свидетел на сцени, подобни на тази, коя-

то току-що се бе разгърнала пред Джедайския съвет, 
твърде често, но болката оставаше все така силна. Той 
се надяваше никога да не се притъпи.

Ужасяващите последни мигове на хиляди животи 
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се разиграха пред очите им, а после мрачният холо-
запис премигна и изчезна. За миг настъпи тягостна 
тишина.

Джедаите бяха установили практика против об-
вързването, която винаги им бе служила добре. Но 
малцина разбираха, че макар специфичните индиви-
дуални връзки като семейството и романтичната лю-
бов да бяха забранени, джедаите не се срамуваха от 
състраданието. Всички животи бяха ценни и когато 
толкова много биваха погубени по такъв жесток на-
чин, джедаите усещаха болката както в Силата, така и 
в собствените си сърца.

Най-накрая учителят Йода, миниатюрният, но из-
ключително силен водач на Джедайския съвет, въздъх-
на тежко.

– Опечалени сме да видим толкова страдалци  – 
каза той. – Храброст мъничето имаше накрая. Забра-
вена тя и народът ѝ не ще бъдат.

– Дано храбростта ѝ е донесла утеха – каза Кено-
би. – Маранците почитат това. Тя и останалите вече 
са едно със Силата. Но нямам по-голямо желание от 
това тази трагедия да е последната във войната.

– Както и всички ние, учителю Кеноби – каза учи-
телят Мейс Уинду, – ала не вярвам това желание да се 
сбъдне скоро.

– Има ли кораби, успели да избягат с пътниците 
си? – попита Анакин Скайуокър. Кеноби бе помолил 
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младежа, все още само рицар джедай, да го придружи 
на срещата и да остане зад стола му.

– Докладвал никой не е – тихо отвърна Йода, – но 
надежда винаги има.

– При цялото ми уважение, учителю Йода – каза 
Анакин,  – маранците имаха нужда от нещо повече, 
а не само от надеждата ни. Имаха нужда от помощ. 
Това, което им дадохме, не бе достатъчно.

– И за нещастие не са единствените, останали без 
адекватна помощ.

– Тази война бушува вече почти три стандартни 
години  – каза Пло Кун, учителят от народа кел дор. 
Гласът му бе приглушен заради маската, която носеше 
над устата и носа си, изискване за вида му в тази ат-
мосфера. – Едвам успяваме да преброим загиналите. 
Ала това…

Той поклати глава.
– И всичко заради амбицията и омразата на един 

човек – каза Уинду.
– Несъмнено Дуку е водач на Сепаратистите – каза 

Кеноби – и никой не би оспорил, че той е както амби-
циозен, така и зъл. Но не е направил всичко това сам. 
Съгласен съм, че Дуку може да е отговорен за цялата 
смърт в тази война, но не само той е виновен.

– Разбира се, че не  – отвърна Пло Кун,  – но е 
странно, че ти използваш почти същите думи като 
Дуку. Той обвинява нас и само нас за всички жертви.
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– Лъжа това е – каза Йода и махна презрително с 
ръка. – Глупави ще бъдем, ако в него вслушаме се.

– Дали, учителю Йода? – попита Уинду с гробов-
но изражение на лицето. Като старши член на Съвета, 
той бе един от малцината, които дръзваха да оспорят 
думите на учителя Йода. Кеноби повдигна вежда.

– Предвид какво имате, учителю Уинду? – попита 
Йода.

– Дали джедаите са използвали всички възможни 
варианти? Не можехме ли да сложим край на тази вой-
на по-рано? Не можем ли да я прекратим сега?

Кеноби усети как косъмчетата по тила му на-
стръхват.

– Говори по-ясно – каза той.
Уинду погледна останалите съветници. Изглежда, 

искаше да премери думите си. Накрая каза:
– Учителят Кеноби е прав. Дуку не би могъл да на-

прави това съвсем сам. Милиарди го следват. Но не от-
стъпвам от думите си. Тази война е създадена от Дуку. 
Тези, които го следват, следват него. Всички играчи са 
контролирани от графа, всеки заговор свършва с него.

– Не ни казвате нищо, което вече да не знаем, учи-
телю – намръщи се Анакин.

– Без Дуку  – продължи Уинду  – Сепаратисткото 
движение ще рухне. Повече няма да има непобедим 
водач, който да ги обединява. Останалите ще се изби-
ят, за да заемат мястото му. Ако всяка река извира от 
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едно място, нека пресушим извора. Отрежете главата 
и тялото ще рухне.

– Но нали това се опитваме… О!
Сините очи на Анакин се ококориха, когато вне-

запно разбра какво казва Мейс Уинду.
Не – помисли си Кеноби. – Мейс не може да пред-

лага…
Ушите на Йода се размърдаха и той изправи гръб.
– Убийство предлагаш ти?
– Не – каза Кеноби, преди да осъзнае, че го прави. 

Гласът му бе силен и категоричен.  – Някои неща са 
немислими. Поне... – добави той рязко и погледна към 
Мейс. – Поне за един джедай.

– Истината казва учителят Кеноби  – отвърна 
Йода. – Към Тъмната страна такива действия водят.

Мейс вдигна примирително ръце.
– Никой тук не иска да действа като ситски лорд.
– Малцина искат в началото. Малка крачка често 

решава съдбата ни след това.
Уинду погледна първо Йода, а после и Оби-Уан Ке-

ноби, като задържа поглед върху втория.
– Отговорете ми на това. Колко често Съветът е 

седял, клатейки глава с думите: „Всички пътища водят 
към Дуку“? Няколко десетки пъти? Няколкостотин?

Кеноби не отговори. Анакин се размърда зад него. 
По-младият джедай не гледаше нито към Кеноби, 
нито към Уинду и бе свил тревожно устни.
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– Трябва да нанесем решителен удар – каза Мейс и 
се изправи от стола, за да прекоси разстоянието между 
себе си и Кеноби. Мейс бе по-високият, но Кеноби 
спокойно се изправи на крака и срещна погледа му.

– Дуку ще продължи да прави каквото е правил 
досега – продължи тихо Уинду. – Той няма да се про-
мени.  И ако ние не се променим, тази война ще про-
дължи да бушува докато от изтерзаната галактика не 
останат само космически боклук и мъртви светове. 
Ние  – джедаите и клонираните, които управляваме, 
единствени можем да го спрем!

– Учителят Уинду е прав – каза Анакин. – Мисля, 
че е време да обсъдим идеи, върху които досега не сме 
се замисляли.

– Анакин – предупреди Кеноби.
– Моите уважения, учителю Кеноби – настоя Ана-

кин, – падането на Марани е ужасно. Но това е само 
поредното престъпление на Дуку срещу един свят и 
неговите хора.

– Маранците, които умряха днес, не бяха малко – 
кимна Мейс. – Колко още трябва да загинат? Живо-
тът на един човек трябва да бъде претеглен срещу този 
на милиони невинни. Не е ли мисията на джедая да 
пази невинните? Проваляме както Републиката, така 
и гражданите ѝ. Трябва да спрем това. Сега!

Кеноби се обърна към Йода. Древният учител на 
джедаите се взря в присъстващите, било физически, 
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било като холограма – Сейси Тин, учител от вида ик-
точи, тогрутата Шаак Ти – със спокойно, ала скръбно 
изражение, образите на Кит Фисто, Опо Рансисис и 
Депа Билаба. Кеноби се изненада от скръбта и при-
мирението по сбръчканото зелено лице на Йода. Мъ-
ничкият джедай притвори огромните си очи за миг, а 
после ги отвори.

– С натежало сърце приемам, че дотам стигнали 
сме  – каза той и се изправи, опрял се на бастуна си, 
след което отиде до прозореца. Всички го следяха с 
поглед. Под тях Корусант се бе ширнал с безброй мал-
ки превозни средства, фучащи наоколо. Слънцето ги 
гледаше иззад плаващите в небето облаци.

Йода протегна трипръстата си ръка към гледката.
– Всеки живот пламък в Силата е. Красив. Уника-

лен. Растящ и безценен, той хвърля светлина в мрака, 
който инак би го погълнал. – Йода повдигна бастуна 
си и посочи облак, който бе по-тъмен и голям от ос-
таналите. – Ала расте мракът с всяка минута, в която 
Дуку атаките си продължава.

Той притихна. Никой не проговори, а облакът про-
дължи по пътя си към слънцето. Сянката му открадна 
от живеца на града под него, превърна блясъка в сиво-
та, потъмни ярките му цветове. Това бе само игра на 
слънцето и сенките, ала Кеноби усети как сърцето му 
се свива в гърдите.

– Да го спрем, трябва  – каза тъжно Йода. Прит-



24                                ТЪМЕН ЧИРАК

вори очи и сведе глава. Мигът замръзна и, изглежда, 
никой не желаеше да го прекъсне.

Накрая проговори Мейс.
– Въпросът е кой да нанесе решителния удар.
Кеноби въздъхна и потърка очи.
– Аз… може би имам предложение.
 



ВТОРА  
ГЛАВА

Нещата вървяха добре за кориварския търговец 
Шеб Валаад. Дори много добре. Той бе дошъл в Ко-
либата на Отор  – точното място за определен вид 
търговия – една стандартна година преди войната да 
избухне.

Докато другите си блъскаха главите чия страна да 
вземат, Шеб се бе превърнал в „могъщ приятел“ и на 
двете. Всички обичаха джунджурийки – бижута, кар-
тини, статуи, скъпи наргилета от екзотични материа-
ли, покрити със скъпоценни камъни от далечни све-
тове.  А ако животът на майсторите на тези предмети 
бе имал злощастен край, то това само правеше про-
изведенията им още по-ценни. Често Шеб изчакваше 
злощастният край да се случи и го използваше, за да 
извлече максимална печалба. Понякога дори избира-
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ше по-директен подход.
Не самият той, разбира се. Ръцете му бяха пред-

назначени само да прибират пари и да докосват скъ-
пи предмети. Мнозина обаче бяха готови да свършат 
мръсната работа, за да скочи цената на даден предмет.

Той се отпусна назад в стола си, подръпна от нар-
гилето и разсеяно прокара ръка по гравюрите на рога, 
който излизаше от черепа му.

Рогът на коривареца е неговата най-голяма гор-
дост, казваше някога баща му. Той може да покаже на 
света всичко, което трябва да се знае за носителя му. 
Рогът на Шеб беше огромен, извит и щедро украсен. 
Бяха го изваяли великите – и вече мъртви – майстори, 
а скъпоценните камъни по повърхността му отразя-
ваха бледата светлина в опушената задна стаичка на 
неговия „магазин“.

Той си взе една от фините пастички, специалитет 
на частния му готвач, после махна на протоколния 
дроид със синьо покритие, който стоеше до вратата. 
До него имаше още някого – Тург, едрия гамореец, на 
когото винаги можеше да разчита.

– Покани госта ни да влезе, Блу* – каза Шеб.
– Разбира се, мой най-славни господарю.
Шеб си бе избрал персонализирана версия на на-

стоящия протоколен дроид. Блу беше пристигнал 
оборудван с две специализирани програми  – „Адул-
* От англ. ез. Blue буквално означава „син“. – Бел. прев.
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8“ и „Б-Литъл“. Първата успокояваше Шеб, а втората 
се бе доказала като изключително забавна.

Блу пристъпи през завесите към чакалнята отвъд, 
а Тург се предаде на отегчението и започна да човър-
ка огромните си жълти зъби. Шеб се надяваше Блу да 
го хване „на местопрестъплението“. Струваше си да 
се види как дроидът щеше да насмете Тург. Макар че 
всъщност Блу трябваше да е радостен, че гамореецът 
засега човъркаше единствено зъбите си, а не свински-
те си ноздри.

– Господарю Тал? – каза дроидът с изискания си, 
сдържан тон.  – Най-почетният, достолепен и извън-
редно почтен търговец на ценни стоки и артефакти, 
Шеб Валаад, милостиво се съгласи да приеме вашата 
молба за аудиенция.

– Леле – долетя веселият глас на Тал. Шеб си взе 
още една пастичка, усмихна се и наля чай за клиента 
си. През последните няколко месеца Тал бе станал ре-
довен посетител и Шеб се чудеше какво е подготвил 
този път наглият му език за бедничкия Блу. – Виждам, 
че са те настроили за словесни излияния, Блу. Нали 
съм ти казал да не ми викаш „господарю“.

– Опасявам се, че настройките на днешната про-
грама не ми позволяват да преодолея това обръщение, 
господарю Тал.

Тал Кар бе висок, мускулест кифарец, който се дви-
жеше с непринудена лекота. Очите му както винаги 
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блещукаха пакостливо над тясната жълта татуировка, 
която минаваше през лицето му. Тург изгрухтя, заста-
на на пътя му и зачака. Тал извъртя очи.

– Викни бантата си, Шеб. Никога досега не съм 
носил оръжие.

Гамореецът погледна объркано към господаря си.
– Знаеш правилата, Тург.
– Давай – ухили се Тал на Тург, – но да знаеш, че 

не нося никакви оръжия.
– Знам, че не носиш оръжия  – отвърна гърлено 

Тург на основния език и потупа Тал, преди да отстъ-
пи. – Не е въоръжен.

– Вече можете да пристъпите в лъчезарното при-
съствие на моя велик господар – избърбори Блу и мах-
на с ръка.

– Хей, Блу – обърна се към него Тал, – колко сино-
нима на името ти са ти известни?

– На основния език има…
– Не, не  – махна с ръка Тал,  – на всички езици. 

Можеш ли да ми кажеш кои са?
От дроида се откъсна леко задавен звук и той ви-

димо посърна.
– Блу. Синьо. Данните ми регистрират четириде-

сет милиарда, единайсет милиона, седемстотин чети-
ридесет и две хиляди, деветстотин осемдесет и три 
признати синонима на синия цвят. Започваме с основ-
ния език по азбучен ред – азурно, аква…



КРИсТИ ГОЛДЪН                                29

– Няма нужда да изпълняваш тази инструкция, 
Блу – каза Шеб.

– Благодаря ви, о, мой най-великолепни господа-
рю. Изключително благодарен съм.

Шеб посочи чинията с пастички.
– Тал, Тал  – въздъхна той,  – да не се опитваш да 

повредиш дроида ми?
– Може би? – отвърна Тал с пълна уста.
– Е, ако успееш, ще очаквам да се погрижиш за 

поправянето му – отбеляза търговецът. – А сега си из-
бърши ръцете, днес имам нещо изключително за теб.

Тал извърна към Шеб поглед, изпълнен с ентуси-
азма на дете, което очаква подаръка си. Шеб махна на 
един от асистентите си. Жена от вида туай‘лек се поя-
ви с поднос, на който под парче плат се криеше пред-
мет. С едно рязко движение Шеб разкри последното 
си съкровище.

Тал ахна със задоволство, което изобщо не изнена-
да търговеца. Предметът на подноса бе на хиляда годи-
ни, но изглеждаше все едно днес е излязъл от ателието 
на майстора. Беше малка статуетка на водно същество, 
споменът за чийто вид вече бе забравен. То някога бе 
лудувало – или поне така можеше да се предположи по 
изражението, изразено върху фигурката – в океаните 
на свят, изгубен във времето също като него, и игра-
та му бе запечатана в изображението. Малки рубини 
служеха за негови очи, а опашката, която се извиваше 
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под четирите перки на тялото, се сливаше с основата 
на статуетката, наподобяваща надигаща се вълна.

Тал посегна към подноса, после се спря и повдигна 
въпросително вежди. Чувствайки се като благоскло-
нен бог, Шеб кимна и подкани Тал с жест. Тал внима-
телно докосна статуетката.

– Шефе? Тази отрепка казва, че трябва да те види.
Тург си проправи път иззад завесите. Огромните 

му длани стискаха косматите ръце на маранец, който 
не се съпротивляваше, но се оглеждаше нервно.

– Хубаво, много хубаво. – Погледът му се спря вър-
ху Тал.

Тал го погледна за миг, след което въздъхна.
– Деш. Какво търсиш тук?
– Дошъл съм да те взема.
– Е, зает съм.
Все още пленен от огромния гамореец, маране-

цът – който очевидно познаваше Тал и чието име оче-
видно бе Деш – успя някакси да свие рамене.

– Извинявай.
– Какво… – Шеб се мъчеше да намери думи, с кои-

то да си обясни абсурдната ситуация. – Тал, ти позна-
ваш ли този… този…

– Да, от едно време. Но дойде доста по-рано, от-
колкото трябваше. Е, предполагам, че стореното е сто-
рено.

Тал тръсна глава, разклащайки сплетената си на 
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расти дълга черна коса, внимателно постави фигурка-
та на масата и я избута по-далеч от себе си.

– Жалко. Пастичките бяха хубави  – изправи се 
той.

Тал протегна ръка към Шеб, след което я вдигна 
нагоре. Търговецът възкликна изумено, когато се на-
мери гърчещ се във въздуха. В същото време маране-
цът се извъртя, измъквайки се от хватката на Тург без 
ни най-малко усилие, хвана ръката на гаморееца и го 
тръшна.

– О, бих казал – изписука паникьосаният Блу, на-
сочвайки се към коридора с вдигнати ръце – помощ! 
Помощ!

В помещението нахлуха четирима въоръжени бо-
дигарда. Родианец с големи черни очи, фокусирани 
върху Тал, връхлетя върху безобидния дроид. Блу из-
трака и се строполи в ъгъла, а родианецът започна да 
стреля по натрапниците.

– Без бластери! – извика Шеб, мислейки за неза-
менимите предмети, изложени из стаята. Но никой 
не му обърна внимание. Червени лазери просъскаха 
наоколо, а Шеб, който все още висеше във въздуха, се 
разпищя – първо от мъка, че страхотната му стока бе 
унищожена, а после отново, когато един изстрел про-
фуча покрай развятата му роба, опасно близо до торса.

Освен лазерните изстрели в помещението обаче се 
виждаха още две светлини, дълги около метър, едната 
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синя, другата зелена. Тал и другият натрапник ги вър-
тяха като... Светлинни мечове! Това означаваше…

Тал все още държеше Шеб във въздуха с едната си 
ръка, а с другата отбиваше изстрелите без каквото и да 
било усилие. Мъжът нали не си… тананикаше?

– Оох!  – извика кориварецът, когато лазерен из-
стрел облиза бедрото му. Тал трепна.

– Извинявай  – усмихна се извинително на Шеб, 
докато изпълняваше задно салто, което приключи с 
перфектен ритник в корема на бодигарда. Гамореецът 
се олюля и рухна, когато Тал заби дръжката на свет-
линния меч в слепоочието му.

– Не бях приключил  – каза Тал и насочи внима-
нието си към Деш. 

По-малкият и слаб джедай – Шеб най-сетне осъз-
на какви са те двамата – вече бе на масата. Той разпе-
ри четирипръстата си ръка и издигна родианеца във 
въздуха. За една безумна секунда той и работодателят 
му се залюляха очи в очи, а после приличната на тръба 
физиономия на родианеца започна да протестира и 
зеления люспест бодигард бе захвърлен срещу стената.

– Не обвинявай вестоносеца – продължи маране-
цът. Дори не се бе задъхал. – Казаха ми, че имаш нова 
задача.

– Още две седмици и щях да съм разнищил цялата 
операция – изсумтя Тал. Говореше толкова спокойно, 
че човек би помислил, че си пие питието у дома. – Съ-
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ветът толкова ли не можа да изчака?
– Явно не – Деш слезе от масата със салто, грабна 

два стола и ги метна към четириокия паякообразен 
аквалиш, който не спираше да стреля, макар и безре-
зултатно, към Тал. Дървената мебел улучи телохрани-
теля и го повали на земята. Крайниците му се препле-
тоха с краката и облегалката на стола под болезнени 
на вид ъгли.

Бластерът излетя от ръцете му.
Маранецът го хвана без усилие, огледа го и под-

свирна.
– Готино.
– О, не, няма да го направиш, Блу – обърна се Тал. 

Протоколният дроид се бе запътил към един от пад-
налите бодигардове с комуникатор в ръка. С ръка, все 
още протегната към Шеб, джедаят скочи към дроида 
и отряза ръката на Блу от китката му. Дроидът изпищя 
пронизително.

– Хайде, стига, ще го оправят – каза Тал. – Не се 
дръж като бебе.

– Значи съм провалил цялата мисия?  – попита 
Деш и изключи светлинния си меч с палец. Острието 
се деактивира със съскане.

– Не цялата, само удовлетворителния ѝ завършек.
По чудо статуетката на водното същество бе оцеля-

ла. Тал я вдигна с усмивка.
– Но и това ще свърши работа. Получих ценна ин-
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формация за много неприятни типове от нея.
– Полезно е да научаваш разни неща за нещата, 

като ги пипнеш.
– Казва се психометрия, ще ме прощаваш.
Сега вече Шеб разбра защо Тал – това, разбира се, 

не бе истинското име на джедая – винаги искаше да 
пипне всеки предмет, преди да го купи. Като се зами-
слеше всъщност, Тал не бе купил много, но определе-
но бе докоснал…

Шеб проплака.
– Ти знаеш всичко – каза с треперещ глас.
– Не всичко – отвърна Тал, който не беше Тал. – 

Не знам например всички синоними на думата „си-
ньо“. Блу, какво ще кажеш по въпроса?

– О, божичко! – извика дроидът.
– Що се отнася до теб, Шеб, бе удоволствие да ра-

ботим заедно. Може малко да заболи, но съм сигурен, 
че джедаите, които ще са тук след минута, ще се по-
грижат за теб.

Тал вдигна ръка. И докато нещастният протоколен 
дроид изброяваше милиардите синоними на името 
си, а Тал замахваше с извинителен поглед, за да запра-
ти търговеца на черно в стената, Шеб си помисли, че 
безсъзнанието всъщност щеше му дойде добре.

 




