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На мама, задето ми даде назаем своята
книга със заклинания.

Първа глава

А

Мал, дъщерята на злата магьосница
Злодеида. Знам какво си мислите — че и аз съм
лоша като нея. Но как бих могла да не съм, с такава
майка? Мътните го взели, та тя има рога! Освен това
много отдавна прокле Спящата красавица и царството
ѝ . Даже злосторниците тук, на Острова на изгубените, треперят, щом я зърнат. А това място гъмжи от
най-големите злодеи, приятелчета, мащехи и доведени
сестри на всички времена — с една дума, най-интересния народ.
Преди двайсет години, когато Звяра най-сетне сложи пръстена на ръката на Бел и се ожени за нея, той
обедини всички кралства и стана владетел на добрите стари Щати — Съединените Щати на Аурадон
з съм
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(Бляк!). Той залови всички злосторници, прокуди ги на
Острова на изгубените и направи магическа бариера,
та да не избягат. Този остров е моят квартал. Няма
магия. Няма Wi-Fi. Няма изход за мен и тримата ми
зли приятели — почакайте, ще ви запозная и с тях.
Но първо се случи това...
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Втора глава

Запознайте се с Бен. Син на Звяра и Бел. Хубави очи, убийствена грива. Приличат си. Както и да е,
всичко започна един ден с великата идея на Бен...
В замъка на Красавицата и Звяра, синът им, Бен,
гледаше през прозореца.
Дори през блещукащото синьо море той виждаше
магическата бариера, която проблясваше и трептеше
над Острова на изгубените. Тъй хубав беше този далечен
остров със заточеници… Но щом го погледнеше, Бен
изпитваше тъга.
Кралският шивач тъкмо мереше синия костюм за
коронацията върху Бен и записваше набързо цифрите в
тефтера си, когато в стаята влязоха Бел и Звяра.
– Не мога да повярвам, че ще те коронясат идния ме9

сец – рече Звяра и примигна със сините си очи иззад
черните си очила с дебели рамки. Златната корона на
главата му блестеше. Скоро тя щеше да премине в ръцете на Бен. – Та ти си още дете.
– Скоро ще навърши шестнадесет, скъпи – обади се
Бел, прекрасна в своята жълта рокля.
– Здрасти, татко – подвикна Бен.
– Шестнадесет ли? – Звяра свали очилата си. –
Твърде млад е за крал. Започнах да взимам правилни
решения на… Четиридесет и две – той се усмихна и
мушна очилата в джоба на сакото си.
Бел го погледна.
– Но ти реши да се ожениш за мен на двадесет и осем.
– Бяхте или ти, или чайника – рече Звяра и намигна
на Бен.
Бен се засмя.
– Шегувам се – рече Звяра и веждите му затанцуваха.
– Мамо, татко, избрах първото си официално изявление!
Звяра и Бел се спогледаха и се усмихнаха.
– Реших, че трябва да дам шанс на децата от Острова
на изгубените… Да дойдат да живеят тук, в Аурадон.
Родителите му го зяпнаха с ококорени очи.
Усетил внезапното напрежение, шивачът приседна.
– Всеки път щом погледна острова – Бен посочи през
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прозореца, – имам чувството, че са изоставени!
– Децата на нашите заклети врагове? – възкликна
Звяра. – Да живеят сред нас?
– Ще започнем с двама-трима – само тези, които се
нуждаят най-много от помощта ни. Вече съм ги избрал.
– Така ли? – смръщи вежди Звяра. Бел го докосна по
ръката и рече:
– Аз ти дадох втори шанс – погледна към Бен. – Кои
са родителите?
– Круела де Вил, Джафар, Злата кралица… – Бен си
пое дъх. – И Злодеида.
Шивачът ахна и изпусна бележника си.
– Злодеида? – извика Звяра. – Та тя е най-ужасният
злодей на земята!
– Татко, изслушай ме!
– Не ща да чуя и дума! – разклати пръст Звяра. – Извършили са неописуеми престъпления!
Прислужниците отвориха вратите и шивачът се
изниза от стаята по терлици.
– Но децата им са невинни! Нима не заслужават да
опитат да водят нормален живот?
Звяра гледа сина си дълго и сурово.
– Татко… – Бен го погледна умолително.
Звяра се обърна към жена си и рече:
– Е, вярно е, децата са невинни.
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Ха!
Ето на.
Смотаняци!
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трета Глава

ИН

ма деца, които растат под звуците на скучновати

приспивни песнички и глупави цветисти приказки.
о на този остров девизът винаги е бил — „Да
живее злото!“.

На Острова на изгубените Мал пишеше със спрей
по една разнебитена градска стена.
Лилава коса, кожено яке с лепенка на два дракона на
гърба и здрави ботуши – всичко в нея говореше, че си
търси белята. На жлъчния зелен надпис пишеше: ДА
ЖИВЕЕ ЗЛОТО. Мал прибра боята, огледа произведението си доволно и слезе на гъмжащия от народ пазар,
където навалицата я помете набързо и тя се сля с морето от изпити, уморени лица.
Джей, синът на Джафар, наблюдаваше чаршията от
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покрива на една къща. Видя как Мал изчезва в тълпата.
Той беше наперен, имаше дълга черна коса и бицепси,
които издуваха кожената му жилетка. Усмихна се. Очите
му проблеснаха опасно. С няколко движения като на
кобра Джей скочи и се спусна по ръждивата стълба от
покрива. Всички, които го познаваха, казваха за него,
че бил мърляв, проклет и лош до мозъка на костите си.
Иви, дъщерята на Злата кралица, видя Джей да
слиза на улицата и продължи да крачи наперено по
масата, на която се хранеха рошави хлапаци. Те зяпаха
ослепителната ѝ усмивка, вълнистата ѝ черна коса и
омагьосващите ѝ очи. Беше облечена изцяло в синьо, а
на врата ѝ висеше верижка с червен скъпоценен камък
и златна корона отгоре му. Носеше червена дамска
чанта. Беше истинска красавица, но на хората им беше
трудно да го забележат под тоновете грим. От майка си
беше научила, че външният вид е всичко на света. Тя се
огледа, но от Джей нямаше следа.
Карлос, синът на Круела де Вил, шпионираше Иви.
Той излезе на шумната улица през прозореца. Карлос
беше мършав младеж с бяла коса с черни корени. Беше
се пременил с кожено яке в червено, бяло и черно и
ботуши. Тръгна по чаршията и задигна една носна
кърпичка, а след това сви ябълката на едно момиче.
Хората от градчето го имаха за закоравял крадльо. Той
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ги обичаше затова.
От една малка уличка изскочиха Иви и Мал. Карлос
хукна към тях, а в това време Джей скочи от къщата и
четиримата приятели се събраха. Те се мушнаха през
една мрежеста врата и тръгнаха от сергия на сергия.
Тичаха през прострени на въжета дрехи, събаряха стари
легени с вода. Мал написа едно М със спрея си върху
перде за баня. Джей открадна чайник. Иви пофлиртува
с някакъв продавач. Карлос ритна кошница с плодове.
Четиримата излязоха на покритата с боклуци улица.
Те всяваха страх и уважение в сърцата на уличните
търговци, джебчии и мошеници. Четиримата младежи
бяха просто ужасни.
Мал грабна близалката от ръката на едно бебе и то
се разплака. Тя я вдигна победоносно. Приятелите ѝ се
засмяха. Номерът им хареса.
Изведнъж на пътя им се надигна сянка, продавачите
се разбягаха във всички посоки като плъхове и се
изпокриха в магазините си.
Появиха се двама оръженосци, които разчистиха пътя
за Нейнo Кралскo Злодейство, Злодеида, Господарката
на мрака. Рогата ѝ бяха загърнати в кожа, тя носеше
скиптър и имаше яркозелени очи.
– Здрасти, мамо – рече Мал и се усмихна дяволито.
– Близалки ли крадеш, а, Мал? Много съм разоча
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рована.
Мал сви лице в гримаса.
– Откраднах я от един малчуган – рече тя весело и
показа близалката. Приятелите на Мал се засмяха на
подлостта ѝ.
Злодеида се усмихна.
– Браво на малкото ми лошо момиче! – тя грабна близалката, изплю се отгоре ѝ, стисна я под мишницата си
и я връчи на един от оръженосците. – Върни я на противното същество – рече Злодеида и очите ѝ светнаха.
– Мамо… – Мал се ядоса, защото майка ѝ вечно беше
една крачка пред нея.
Мъжът заприпка да върне близалката на майката на
момченцето.
– Детайлите, Мал, са това, което отличава лошотията от истинското зло – Злодеида се усмихна и махна на
признателната майка. – Когато бях на твоята възраст,
проклинах цели кралства – тя направи внушителен
жест.
Мал повтори тихо:
– Проклинах цели кралства! – и завъртя очи.
– Ела с мен – Злодеида сложи ръка на рамото ѝ я поведе напред. – Виж, опитвам се да те науча на най-важ
ното – как да станеш като мен.
– Знам – кимна Мал, – и ще се справя още по-добре.
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– О! Нося ви новини – рече Злодеида и се завъртя. –
Малко се отнесох! – тя посочи Мал и приятелите ѝ. –
Вие четиримата сте избрани да учите в ново училище. В
Аурадон.
Щом чуха това, Иви, Джей и Карлос хукнаха да бягат,
но оръженосците на Злодеида ги спипаха.
Мал зяпна майка си с опулени очи.
Приятелите ѝ спряха да се дърпат.
– Какво? Мамо, шегуваш ли се?
– Не! Вие ще влезете в недостъпния бастион на привилегированите… Гимназия Аурадон. – Думите оставиха привкус на кисела ябълка в устата ѝ.
– Мамо! Няма да ходя в някакъв пансион, който се
пука по шевовете от превзети розови принцески!
– И прекрасни принцове! – продума замечтано Иви
и пристъпи към Мал, която ѝ хвърли кръвнишки поглед.
Усмивката на Иви се изпари.
– Пфу! – рече тя с престорено отвращение.
– Униформите не са за мен – обади се Джей. – Освен
ако не са кожени. Схващаш ли? – Той се ухили широко
и понечи да даде пет на уплашения Карлос, който пристъпи към Злодеида.
– Четох някъде, че в Аурадон допускат кучета. Мама
казва, че това били зли животни, които живеят на глутници и се хранят с лоши момчета. – Той преглътна и
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примигна.
Джей се промъкна зад гърба му и излая в ухото му.
Карлос подскочи за огромна радост на Джей.
– Не, мамо, няма да ходим там – делово заяви Мал. –
Няма да ме видиш да правя реверанси и да пиша литературни анализи!
– Мислиш на дребно, тиквичке! Тук става дума за
световно господство! – Злодеида облиза устните си, а
после се обърна към оръженосците си. – Загубеняци! –
тя се завъртя на пети, плащът ѝ се развя величествено и
тя се понесе по пустата улица, обградена от преданите
си главорези. – Мал! – провикна се тя през рамо и повика дъщеря си с ръка.
Мал и приятелите ѝ си размениха погледи и тя
последва Злодеида.
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