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На Мати,
без която тази книга нямаше да се появи на бял свят.

И на двете най-страшни дами в книжния бизнес – 
Емили Мийхън и
Джийн Мошър,

които ми дадоха шанс да работя на остров, пълен със злодеи,  
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Благодаря ви, дами, за всичко.



„Наистина ми  
стана доста  

неприятно от факта,  
че не получих  

покана“.

Злодеида,  
„Спящата красавица“
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Пролог
 Имало едно време, във времето след „и заживели 

щастливо“, а може би дори след след „и заживели 
щастливо“, когато всички злодеи на приказния свят били про-
гонени от Съединените щати на Аурадон и затворени на Ос-
трова на изгубените. Там, под предпазен купол, който държал 
магията далеч от тях, ужасните, злите, лъжливите, проклетите 
и истински зловещите били прокълнати да живеят без своята 
сила.

Крал Звяр обявил, че заточението им е за вечни времена.
Вечните времена, оказва се, траят доста дълго. По-дълго, 

отколкото може да спи една омагьосана принцеса. По-дълги 
са от златните коси на девойка, затворена в кула. По-дълги от 
цяла седмица в образа на жаба и със сигурност по-дълги от 
времето, което едно момиче е в състояние да прекара, очак-
вайки принцът най-сетне да сложи на крака ѝ онази стъклена 
пантофка.

Да, вечните времена траят дълго, много дълго.
По-точно казано, десет години. От десет години онези ле-

гендарни злодеи са затворени на скалистия остров.
Е, добре, ще кажете, че десет години не са чак толкова дъл-

го време. Но за тези магьосници и вещици, за подлите везири 
и вещерите, за злите кралици и още по-злите феи това е при-
съда, по-лоша от самата смърт.

(Между другото, някои от тях били върнати от Отвъдно-
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то, преди да ги затворят, така че, хм, те поне със сигурност не 
преувеличават.)

Без могъщите си сили, които им помагали да властват, да 
хипнотизират, да тероризират и да заплашват, да създават 
гръмотевични облаци и да развихрят светкавици, да си про-
менят формата, да лъжат и да манипулират хората и да полу-
чават всичко, което поискат, злодеите били принудени да во-
дят тежък живот. Прехранвали се с продажбата на всякакви 
боклуци и отпадъци, ядели също такива боклуци и отпадъци, 
не можели да уплашат никого, освен верните си слуги, и се 
крадели един друг. Дори на тях самите вече им било трудно да 
си представят, че някога са били силни и могъщи, че са разда-
вали отровни ябълки на девойки, крали са гласовете на русал-
ки, завземали са чужди тронове и са разговаряли с магически 
огледала.

Сега били всичко друго, ала не и силни. Сега били обикно-
вени. Обичайни.

Смеем ли да го кажем? Скучни.
Ето защо всички на Острова изпаднали във възторг от по-

каната за уникално събитие: страхотно веселия рожден ден 
на една шестгодишна принцеса. Страхотно, разбира се, има 
друго значение за сбирщина безсилни бивши злодеи, затво-
рени на остров под купол.

Както и да е, празненството си е празненство.
Точно това празненство било най-великолепното, което 

Островът и неговите жители били виждали, и разказите за 
варварското му величие и безобразна разточителност щели 
да пребъдат през вековете. Това било празненство на праз-
ненствата, бляскаво събитие, което превърнало порутения 
пазар в центъра на Острова и разнебитените витрини на ма-
газинчетата около него в мрачна, но красива детска площад-
ка, пълна с призрачни фенери и трепкащи свещи.

Седмици преди събитието ято лешояди били обиколили 
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Острова, за да оставят покана на всеки мръсен праг и пред 
всяка порутена колиба, за да може всеки злодей там да вземе 
участие във вълшебното, страхотно празненство.

Всеки злодей на Острова, с изключение на една особено зло-
вредна фея.

Дали поканата ѝ се била изгубила във ветровете, които 
брулели Острова, и била станала на парченца, или пък самите 
гладни лешояди я били унищожили, или пък – о, ужас! – изоб-
що не била написана с претенциозния почерк на изпращачка-
та, както някои подозирали, никога не ще узнаем.

Резултатът, независимо от причината, бил същият.
Далеч над покривите на гъмжащият от хора пазар, облег-

ната на балкона на стаята си в замъка, шестгодишната Мал 
подръпнала няколко кичура от виолетовата си коса и свила 
устни, докато гледала мрачното и толкова желано празнен-
ство долу. Поне колкото успявала да види от тук.

Видяла миниатюрната принцеса, най-красивата на света 
(или поне на Острова), седяща на паянтовия си трон с коса 
по-синя от океана, очи по-тъмни от нощта и устни по-розови 
от розите. Косата ѝ била сплетена на красива рибена кост и тя 
не спирала да се смее на чудесата, които ѝ показвали. Прин-
цесата имала очарователен смях, който така омагьосвал, че 
усмивка се появила дори на лицето на високомерната лейди 
Тримейн, същата онази, чиито планове да ожени дъщерите 
си за Чаровния принц се били провалили. Свирепият тигър 
Шир-Хан направо мъркал като котенце, а капитан Хук се съ-
гласил в името на доброто старо време да си пъхне главата 
между челюстите на крокодила Тик-Так само за да развесели 
принцесата и да чуе отново сладкия ѝ смях.

Изглежда, тази принцеса можела да накара и най-ужасява-
щия злодей да се усмихне.

Мал обаче не се усмихвала. Тя направо можела да поми-
рише двуетажната торта от кисели ябълки, греховно червени 
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и тъпкани с вкусни червейчета. Колкото и да се опитвала, не 
можела да не чува крякането на папагала Яго, който отново 
и отново повтарял историята за тайните пещери, пълни с не-
сметни съкровища, докато на присъстващите не им се при-
щяло да му извият кльощавия врат.

Мал въздъхнала от зеленоока завист, когато децата долу с 
възторг започнали да отварят торбичките си с подаръци. Те 
били пълни с всякакви създания, които щели да изпълняват 
ролята на злодейски талисманчета, когато пораснели. Мал-
ки змиорки морени, деца на Флотсъм и Джетсъм, в мънички 
аквариуми. Също толкова малки кикотещи се хиени, шумни 
като прочутите Шензи, Банзай и Ед. Скокливи, пухкави чер-
ни котенца от последното котило на Луцифер. Невъзпитани-
те им нови стопани крещели от възторг.

Докато празненството все повече се развихряло и хората 
долу направо се тресели от веселба, сърцето на Мал помрък-
нало също като настроението ѝ и тя се заклела, че един ден 
ще покаже на всички какво значи да си истински зъл. Щяла 
да стане по-алчна от Майка Готел, по-себична от доведените 
сестри на Пепеляшка, по-подла от Джафар и по-измамна от 
Урсула.

Щяла да им покаже, на всичките, че е точно като...
– Майко! – изпискала тя, когато зърнала сенките на два ог-

ромни и зловещи рога да приближават към балкона, послед-
вани от майка ѝ и развятото ѝ лилаво наметало.

Гласът на майка ѝ бил плътен, мелодичен и неизменно за-
плашителен.

– Какво става тук? – пожелала да знае тя, докато децата 
долу се кискали на извънредно неуместния театър на сенките, 
поставен от страховития доктор Фасилие.

– Рожден ден – изсумтяла Мал. – Аз не бях поканена.
– Така ли? – попитала майка ѝ. Тя надникнала през балкона 

над рамото на Мал и двете вперили взор в картинката, която 
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се разкрила под тях: синекосата принцеса, седнала на прояде-
на от молци възглавница, се хилела на косматите и привлека-
телни синове на Гастон – братята близнаци Гастон Младши и 
Гастон Трети, които демонстрирали силата си, най-вече като 
всеки завирал огромните си крака в лицето на другия, за да я 
впечатлят. Смехът ѝ показвал, че се справят успешно.

– Празненствата са за простолюдието – заявила майка ѝ 
подигравателно. Мал знаела, че тя мрази всякакви подобни 
събития. Презирала ги почти толкова силно, колкото кралете 
и кралиците, които обсипвали скъпите си принцески с лю-
бов, колкото пухкавите малки феи шивачки и отблъскващите 
принцове с още по-отблъскващи жребци.

– Въпреки всичко Злата кралица и отвратителното ѝ по-
томство скоро ще разберат каква непростима грешка са на-
правили! – казала майка ѝ.

Защото майка ѝ била великата Злодеида, Господарката на 
Мрака, най-могъщата и зла фея на света и най-страховитият 
злодей по всички земи.

Или поне такава била в миналото.
Някога, много отдавна, гневът на майка ѝ се бил превър-

нал в проклятие за една принцеса.
Някога, много отдавна, гневът на майка ѝ бил накарал един 

принц да коленичи пред нея.
Някога, много отдавна, гневът на майка ѝ бил приспал 

цяло едно кралство.
Някога, много отдавна, майка ѝ била начело на всички 

сили от Ада.
Единственото нещо, което Мал искала с цялото си сърце, 

било да стане точно като нея, когато порасне.
Злодеида пристъпила към парапета на балкона, откъдето 

можела да вижда целия остров, чак до проблясващите в дале-
чината светлини на Аурадон. Изправила се в пълния си ръст. 
В същия миг светкавици прорязали небето, чули се оглуши-
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телни гръмотевици и върху земята се излял порой. Тъй като 
на Острова нямало магия, бурята била просто зловещо добро 
съвпадение.

Празненството приключило и всички присъстващи за-
мръзнали по местата си, когато видели как водачката им се 
взира злобно в тях от замъка си, изпълнена с гняв.

– Празненството свърши! – съобщила майката на Мал. – 
Хайде, къш, бягайте, разпръсквайте се, бълхи такива! А вие! 
Злата кралица и дъщеря ти! Отсега нататък сте мъртви за този 
остров! Не съществувате! Вие сте нищо! Никога повече не 
показвайте лицата си отново тук! Инак ще видите какво ще 
стане!

Както се били събрали, хората долу се пръснали бързо-
бързо под зоркия поглед на доверените слуги на Злодеида – 
приличните на глигани стражи с авиаторски шлемове, дръп-
нати ниско над очите. Мал успяла да хвърли един последен 
поглед на ужасената принцеса, която вдигнала уплашени очи 
към балкона, преди не по-малко ужасената ѝ майка да я дръп-
не и да избягат.

В очите на Мал проблеснал триумф, а черното ѝ сърце се 
изпълнило с радост, че доскорошната ѝ тъга е предизвикала 
такава великолепна злотворност.



Десет 
ужасни 

години  
по-късно

 



„Огледалце,  
огледалце на стената,  
коя е най-красивата  

на земята“.

Злата кралица,  
„Снежанка“
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Глава

 

Това е историята  
на една зла фея...

 Трябва да е сън, каза си Мал. „Няма как да се 
случва наистина“. Тя седеше край живописно 

езеро, на каменния под на древен, полуразрушен храм, и яде-
ше най-сочната ягода на света. Гората наоколо бе потънала 
в пищна зеленина, а ромонът на водата, която се плискаше в 
краката ѝ, навяваше мир и спокойствие. Дори въздухът беше 
свеж и ароматен.

– Къде съм? – попита тя на глас и протегна ръка към едро-
то грозде във великолепната кошница за пикник.

– Вече от няколко дни си в Аурадон, а това е Омагьосано-
то езеро – отговори ѝ момчето, седнало до нея.

Преди той да заговори, тя дори не подозираше за присъст-
вието му, а сега ѝ се прииска изобщо да не го е виждала. Това 
момче беше най-лошото в цялата работа, каквато и да беше 
въпросната работа. Висок, с разрошена меднокестенява коса 
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и красив до болка, с усмивка, която разтапяше сърцата и би 
накарала всяко момиче да припадне.

Мал обаче не беше всяко момиче и започваше да се пани-
кьосва, сякаш беше хваната в капан. И то в Аурадон. И може 
би не беше сън...

– Кой си ти? – сопна му се тя. – Да не си някакъв принц?
Хвърли поглед към фината му синя риза с избродиран ма-

лък златист полумесец.
– Знаеш кой съм – отвърна момчето. – Аз съм ти приятел.
Мал веднага се успокои.
– Значи наистина сънувам – заяви тя с хитра усмивка. – За-

щото аз приятели нямам.
Той се натъжи, но преди да успее да ѝ отговори, над тях 

прогърмя глас, който наруши покоя около езерото, смрачи 
небесата и развълнува водата.

– ГЛУПАЦИ! ИДИОТИ! КРЕТЕНИ!
Мал се стресна и се събуди.
Майка ѝ отново крещеше от балкона по слугите си. Злоде-

ида управляваше Острова на изгубените така, както върше-
ше всичко останало – вдъхвайки страх и ужас, да не говорим 
за постоянния запас от любимци. Мал беше свикнала с кря-
съците, но въпреки това събуждането ѝ бе доста грубо. Сър-
цето ѝ още думкаше в гърдите от кошмара, когато отметна 
пурпурните сатенени завивки.

Защо изобщо беше сънувала Аурадон?
Що за тъмна магия бе изпратила в съня ѝ красив принц, 

който да си говори с нея?
Мал разтърси глава и потръпна, опитвайки да се отърве 

от представата за трапчинките му, когато се усмихнеше, а 
звуците на ужасените селяни, които умоляваха Злодеида да 
се смили над тях, ѝ подействаха успокояващо. Тя се огледа и 
с удоволствие се увери, че е точно там, където би трябвало 
да бъде – в собственото си огромно легло с желязна рамка, с 



 19 

МЕЛИСА ДЕ  Л А  КРУЗ

гаргойли на всеки ъгъл и с кадифен балдахин, който бе про-
виснал толкова ниско, че почти падаше върху нея. В стаята на 
Мал беше винаги сумрачно – точно както небето над Остро-
ва бе винаги облачно и начумерено.

Гласът на майка ѝ гърмеше от балкона, от което подът на 
стаята ѝ се разтресе, а в следствие на това лакираният в ли-
лаво скрин внезапно се отвори и лилавото му съдържание се 
изсипа навън.

Когато Мал си харесаше някакъв цвят, тя държеше на него, 
а многобройните нюанси в лилавата част на спектъра я бяха 
привлекли неустоимо. Лилавото беше цветът на загадките и 
магиите – меланхоличен и мрачен, без да изглежда скучен и 
обикновен като черното, което носеха почти всички злодеи. 
Ако питаха Мал, лилавото бе новото черно.

Тя тръгна към балкона, подминавайки надвисващия гарде-
роб без врати, от който лъснаха последните дрънкулки, кои-
то бе откраднала от пазара – бижута от тенеке и стъкълца, 
лъскави шалчета с разнищени краища, единични ръкавици и 
всякакви празни шишенца от парфюми. Тя бутна тежките за-
веси от прозореца и обхвана с поглед Острова и печалния му 
пейзаж.

Дом, грозен дом.
Островът на изгубените не беше особено голям. Някой 

дори би казал, че не е нищо повече от прашинка или петънце 
върху пейзажа, с повече кафяво, отколкото зелено, отрупан с 
нескопосано построени къщурки и бараки с ламаринени по-
криви, накачулени една върху друга и непрекъснато застра-
шени от срутване.

Мал гледаше това отвратително гето от балкона на най-ви-
соката сграда на Острова – някогашен палат с извисяващи се 
кули, а сега чисто и просто порутена развалина с оронена ма-
зилка, наречена Изгодния замък. В него се продаваха малко 
употребявани магьоснически наметала във всякакви цветове, 
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а малко поизкривените вещерски шапки се предлагаха на по-
ловин цена.

Замъкът беше и дом на две не много малки зли феи.
Мал съблече пижамата си и нахлузи кожено яке, съшито 

от различни парчета кожа в лилави нюанси, с малко розово на 
единия ръкав и също толкова малко зелено на другия, и чифт 
протъркани джинси с цвят на зряла слива. Внимателно сложи 
ръкавиците си без пръсти и завърза очуканите си кубинки. 
Съзнателно избегна да поглежда в огледалото, но ако го беше 
направила, щеше да види едно дребничко, красиво момиче 
със зло пламъче в пронизващо зелените очи и бледа, почти 
прозрачна кожа. Хората все повтаряха колко прилича на май-
ка си, най-често в мига, преди да хукнат надалеч с писъци. 
Мал обожаваше този ужас, даже нарочно го търсеше. Сега 
разреса люляковите си къдрици с пръсти, взе една тетрадка и 
я пъхна в раницата заедно с няколко цветни спрея, без какви-
то никъде не отиваше. В края на краищата градът нямаше сам 
да се нашари с графити, нали така? Е, в един идеален магиче-
ски свят сигурно би могъл, но този свят не беше такъв.

Понеже в кухнята, както обикновено, нямаше нищо за 
ядене, а в хладилника стояха само няколко стъклени бурка-
на, пълни с очни ябълки и какви ли не плесенясали течности 
с неясен произход – доказателство за неспирните усилия на 
Злодеида да забърква магически отвари и заклинания както 
преди, Мал се запъти към „Помийната яма“ отсреща, за да за-
куси.

Разгледа менюто обстойно: кафе, черно като душата, кафе 
с вкиснало мляко, мухлясала овесена каша с гнили ябълки 
или кафяви банани – по избор, и изветряло мюсли, което се 
предлагаше или сухо, или с вода. Никога нямаше голям из-
бор. Храната, или по-точно остатъците, идваха от Аурадон. 
Онова, което снобите в кралството не желаеха, идваше тук, 
на Острова. Остров на изгубените ли? По скоро Остров на 
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огризките. Не че някой имаше нещо против. Сметаната и за-
харта, пресният хляб и сочните плодове бяха все неща, които 
те размекват. А Мал и останалите заточеници предпочитаха 
да си останат наострени и корави и отвън, и отвътре.

– Какво искаш? – попита начумереният гоблин, който 
я чакаше да поръча. В миналото тези гнусни създания бяха 
войници в мрачната армия на майка ѝ, изпратени по всички 
посоки на света да открият една скрита принцеса. Сега един-
ствените им задължения бяха да правят кафе, горчиво като 
сърцата им, и да го поднасят в три разновидности: голямо, 
двойно и огромно. Единственото забавление, което им бе ос-
танало, се състоеше в нарочно грешното изписване на име-
ната на клиентите по чашите им. (Всъщност шегата оставаше 
за сметка на самите гоблини, защото почти никой не може-
ше да чете гоблински, не че имаше значение.) Те не спираха 
да се оплакват, че верността им към Злодеида им е докарала 
това заточение, и всички знаеха, че пишат молба след молба 
до крал Звяр да им даде амнистия, като се позоваваха на да-
лечните си родствени връзки с джуджетата.

– Обичайното и бързичко – поръча Мал и забарабани с 
пръсти по тезгяха.

– Да сипя ли малко едномесечно мляко?
– Да ти приличам на някого, който обича вкиснато мляко? 

Дай ми най-силното и най-черно кафе, което имаш. Тук да не 
ти е Аурадон?

Сякаш гоблинът беше видял съня ѝ, от мисълта за който ѝ 
се догади.

Гърбавото създание изръмжа, почеса се по пъпчивия нос 
и ѝ бутна една чаша, пълна с мътна течност. Тя я сграбчи и 
изтича навън, без да плати.

– ТИ, МАЛКА ГАДИНО! ДРУГИЯ ПЪТ ТЕБ ЩЕ СВА-
РЯ ВМЕСТО КАФЕ! – развика се гоблинът.

Тя се изкиска.
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– Само ако ме хванеш!
Гоблините все не можеха да се научат. И принцеса Авро-

ра не бяха успели да открият, защото тъпаците през всичките 
осемнадесет години бяха търсили бебе. Нищо чудно, че Зло-
деида непрекъснато бе ядосана. Толкова беше трудно да се 
намери качествена помощ напоследък.

Мал продължи по пътя си, като се поспря веднъж да се 
ухили злобно на един плакат с крал Звяр – с вечно глупавата 
му жълта корона и широка усмивка, – който призоваваше жи-
телите на Острова ДА БЪДАТ ДОБРИ! ЗАЩОТО ТОВА Е 
ДОБРЕ ЗА ВАС! Направо да ти се догади, да не говорим, че 
беше зловещо, поне в очите на Мал. Може би пропагандата 
от Аурадон влизаше под кожата ѝ, затова беше сънувала как 
се развлича край някакво вълшебно езеро с някакъв претен-
циозен принц. От мисълта отново потръпна. Отпи голяма 
глътка от силното, горещо кафе. Имаше вкус на кал. Идеално.

Както и да е, трябваше да направи нещо по въпроса с пла-
ката, който висеше на стената като сопол. Извади спрейовете 
и нарисува мустаци и брадичка на краля, след което задраска 
идиотското му послание. Точно крал Звяр ги беше затворил 
на този остров. Този лицемер. Е, и тя имаше няколко посла-
ния за него, чиято основна идея бе отмъщението.

Това беше Островът на изгубените. Злото живееше, диша-
ше и управляваше Острова, така че крал Звяр и сладникавите 
му плакати, увещаващи някогашните злодеи да вършат добри-
ни, нямаха място тук. Кой би искал да си направи лимонада, 
след като животът му е поднесъл лимони, и вместо за нея 
може да ги използва като идеални гранати?

На стената до плаката тя нарисува с черен спрей очертани-
ята на два рога, глава и развята пелерина. Над силуета на Зло-
деида надраска ЗЛОТО Е ЖИВО! с яркозелен спрей, цвета 
на гоблинова слуз.

Не беше зле. Беше зло. А това беше съвсем добре.


