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въведение

Т
АЗИ ИСТОРИя ЗАПОЧвА като много други  – 
преди много, много време… на място далеч 
отвъд сияещите звезди, които виждаш в своето 
нощно небе.

По времето на Старата република стотици звездни 
системи живеели заедно в мир и благоденствие, защи-
тавани от древен орден воини – джедаите. Но вълна 
мрак, толкова неудържима, колкото и ужасяваща, 
заляла Галактиката и помела дори и най-могъщите 
бойци. Сега зла Империя управлява звездите и чрез 
съкрушителната си хватка бавно заличава и послед-
ните следи от светлина и надежда.

Но искрата на бунта продължава да съществува 
въпреки всичко. След като печелят първата си победа 
срещу Империята, бунтовниците се вслушват в мъл-



вата за оръжие, имащо мощта да унищожава цели 
планети – и да заличи всяка останала надежда за сво-
бода.

Както добре знаеш обаче, героите се появяват на 
най-неочакваните места и в най-неочаквания момент. 
Това е история за съдбата. За това да бъдеш на 
грешното място в правилното време. И, да, за сила, 
по-могъща, отколкото можеш да си представиш.

Но също така е и история за принцеса, за разбой-
ник и за фермерско момче. Не, те са много повече от 
това. Може би ще успеят да те изненадат. Може би ще 
изненадат и самите себе си.

Може би те са героите, от които Галактиката се е 
нуждаела през цялото време.





П Р И Н Ц Е С АТА



Първа ГЛава

л
Ея НЕ БЕшЕ МОМИЧЕТО,  за което я смятаха.

То би успяло да изпълни плана докрай. 
Сенатор Лея Органа си мислеше, че екипажът 
на „Тантив IV“ би бил способен да ги изкара 

от затруднението, в което самата тя ги беше напъхала. 
Но планът ѝ се обърка – и то как… Нямаше никакъв 
изход, никакъв начин да се спасят. Тя ги бе провалила 
и сега съществуваше само една надежда мисията да 
бъде изпълнена.

Лея никога не беше ходила в служебните коридори 
на кораба. Те бяха за дроидите и техниците – да могат 
да се придвижват наоколо, без да се мотаят в краката 
на екипажа.  Докато тичаше, сърцето ѝ думкаше заедно 
със звука от ботушите ѝ. Беше сигурна, че никога няма 
да успее да открие работното помещение. Матовите 



метални коридори и писти бяха осветени единствено 
от няколко червени светлини и на места бяха толкова 
тесни, че тя едва успяваше да се промуши, без да си 
скъса роклята. Проклятие! Защо от всички цветове 
под което и да е слънце бе избрала да облече точно 
бяло? Открояваше се в мрака като ядрен реактор. 
Лесна мишена.

Тук наистина ли беше толкова по-студено, или умът 
ѝ отново си играеше номера с нея?

В тишината прогърмя оглушителен взрив и раз-
търси целия кораб до 
основи. Лея 
изпъшка, 
захвърлена 
към стена, 
покрита 
с тръби. В 
ушите ѝ про-
ехтяха звуци 
от бластерни 
изстрели и марши-
руващи стъпки
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и заглушиха крясъците на мъжете и жените, които 
се опитваха да възпрат инвазията. Корабът беше 
превзет. И от чутото си личеше, че битката се е раз-
разила точно над главата на Лея.

Тя се затича още по-бързо, дробовете ѝ пламнаха. 
„Аз съм виновна – мислеше си, а сълзи пареха в 

очите ѝ. – Казах на баща 
си, че това е моята 

мисия. Просто 
исках той да 

бъде горд с мен.“ 
Искаше един-

ствено да помогне 
на Бунта. Защо чле-

новете на екипажа трябваше 
да умрат, за да спасят чуждите животи?

Баща ѝ не бе искал тя да приеме мисията. Бе 
го разбрала по лицето му, когато ѝ бе казал: „Дори и 
за момент не съм се съмнявал в твоите качества. Пое-
мането на всички тези отговорности... Те те оформиха 
в блестяща звезда. Ти си забележителна. Но е твърде 
опасно, Лея.“
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Лея бе удържала с усилие нрава си. Звезда. С други 
думи  – нещо красиво. Нещо, на което да се въз-
хищаваш от разстояние. Превзето усмихващата се 
принцеса, в каквато лелите ѝ се бяха опитвали да я 
превърнат насила през целия ѝ живот. Някой, който 
би пренебрегнал отчаяната нужда на бунтовниците от 
помощта на откраднатата информация.

Тя обичаше лелите си с цялото си сърце, дори и 
когато по време на безмилостните им уроци по ети-
кет ѝ се приискваше да преобърне масата и да избяга 
в галактическия цирк, където няма да ѝ се налага да 
слуша поучения за разликите между супена лъжица и 
лъжичка за десерт. Да, един ден щеше да бъде кралица 
на Алдераан както майка ѝ преди нея, но този ден 
беше много далеч, а за да се превърнеш в справедлив 
владетел имаше да се научиш по-важни неща от това 
да махаш по правилния начин с ръка на народа си. 
Лелите ѝ се бяха борили и с Лея, и с баща ѝ относно 
нейното присъединяване към Галактическия сенат. 
Предпочитаха тя да е в покоите си, да си усуква къд-
риците и да мечтае за кой подсмърчащ принц да се 
омъжи, вместо да е в ложата в Сената и да се опитва 
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да донесе истинска промяна. 
Пресата беше дори по-лоша. Обявяваха я за 

„принцеса, която си играе на рокли“, вместо да бъде 
истински дипломат и политик. Виждаха образа, който 
лелите ѝ ѝ бяха наложили, а не личността, която баща 
ѝ бе възпитал. Независимо колко много пъти пъту-
ваше из цялата Галактика, за да привлече вниманието 
към страдащите и да намери помощ за тях, медиите 
все така отказваха да я видят отвъд етикета „принцеса“. 
Когато веднъж беше преминала с осиротяло бебе ууки 
на ръце през село, изгорено до пепел от имперските 
сили, първият въпрос, който бе получила от репорте-
рите от Централните системи, бе: „Чий е дизайнът на 
костюма, който носите?“.

Не: „Защо сме тук?“. Или пък: „Какво може да 
стори Галактиката, за да помогне?“.

Единственото нещо, което Лея бе успяла да постигне 
в Сената, бе да раздразни Императора като слънчево 
изгаряне, което отказва да избледнее. Бе отишла в 
онази зала, готова да се бори с всеки, който застане на 
пътя ѝ – и това, което бе видяла вътре, я бе изненадало 
повече, отколкото би трябвало да го сторят споровете 
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с опонентите – изглежда, никой не го беше грижа. Или 
поне никой не желаеше да поставя на изпитание тър-
пението на Императора. Тя не разбираше защо някой 
все още изобщо би искал да бъде в Сената, ако знае за 
престъпленията, които се извършват на планетите във 
Външния пръстен.

Имперски лагери за разпити. Хладнокръвни екзеку-
ции на предполагаеми предатели. Заличаване на цели 
градове, наричано от Дарт Вейдър „прочистване“. 
Очевидно планетите имаха нужда да бъдат прочис-
тени от всякакви идеи, наподобяващи демокрация. 
Или надежда.

Призляваше ѝ от всичко това. И сега можеше да 
долови миризмата на овъглените останки от сгради и 
животи. Да види току-що осиротелите деца, подре-
дени, за да бъдат… какво? Продадени за работници 
на този, който предложи най-много пари? Изпратени 
в мините за подправки на Кесел? Всеки път, щом се 
опиташе да изиска отговори в залата на Сената, Лея 
бе порицавана, принуждавана да замълчи. Искаше ѝ 
се да крещи, да разтърси колегите си, да ги принуди 
да видят нещата, които тя бе видяла. Но те отказваха. 
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Някои я съветваха да се прибере у дома и да се наслаж-
дава на живота в палата си. Лея осъзнаваше, че няма 
никакво значение какво казва или колко високо го 
изкрещява. Защото никой не слушаше.

Затова, когато научи за Бунта, тя се втурна след 
шанса да бъде част от него – да бъде оценена според 
нещата, които е способна да направи, а не според това 
коя е. Да успее наистина да помогне на Галактиката. 
Това беше шансът ѝ да се докаже и си мислеше, че 
баща ѝ, най-малкото, ще я разбере.

Беше риск да открадне строго секретни тайни от 
Империята, но да бъде отпратена като бляскащо кълбо 
газ само я бе направило още по-решителна. Мисията 
щеше да бъде съвсем проста. Всичко, което трябваше 
да направят, бе да подслушат съобщение за новата 
бойна станция на Империята, за чието изграждане се 
носеха слухове.

Но системата гъмжеше от имперски сили. Те се 
хванаха на лъжливата история на Лея за повреда на 
кораба ѝ и прикритието ѝ бе спечелило достатъчно 
време, за да свали техническите планове за нещо с 
кодово название „Звезда на смъртта“. Въпреки уси-
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лията на бунтовниците да се измъкнат от имперските 
сили чрез скок в хиперпространството, тежкият Звез-
ден разрушител бе успял да ги догони. И в мига, в 
който вражеският кораб се бе идентифицирал като 
„Девастатор“, Лея бе разбрала, че няма спасение.

Това беше корабът на Дарт Вейдър.
Тя се затича още по-бързо, като се гмуркаше в сен-

ките и между струите пара. Направи рязък завой и 
стисна силно в ръка диска, на който бе записала 
данните. Погледът ѝ бе привлечен от нещо сребърно.

Дроид. При това астродроид, слава на звездите! 
Наистина имаше шанс планът ѝ да сработи!

Дроидът, изглежда, бе от серията R2. Ниското му 
цилиндрично тяло се увенчаваше с куполовидна глава 
и сини панели. Докато дроидът се въртеше, един инди-
катор светеше ту в червено, ту в синьо.

– Дроиде! – повика го Лея и изникна от един мра-
чен ъгъл. – Дроиде! Ела тук!

Главата се завъртя към нея и издаде приятелско 
въпросително пиукане. Дроидът се затъркаля на трите 
си крака към нея и Лея коленичи, за да се изравни с 
него.
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Колкото и да ѝ беше неприятно да го признае – а 
наистина ѝ беше много неприятно,  – тя беше благо-
дарна на лелите си за годините, прекарани в обучение 
по ораторство, така че принцесата, която след време 
щеше да стане кралица, да може да държи речи, без да 
се излага. Налагаше се да запише съобщението отвед-
нъж – просто нямаше време да го повтаря. За момент 
затвори очи и задиша дълбоко, за да се успокои – по 
начина, по който бе обучавана. Когато проговори, с 
гордост установи, че думите ѝ са ясни и внимателно 
подбрани.

– Гласова команда, въвеждане на код за достъп Епси-
лон Алфа. Превключи на режим холографски запис. 
Потвърди, R2.

Дроидът избипка в отговор. Това беше достатъчно.
Лея се изправи и пристъпи назад.
– Записвай… сега. – Тя прочисти гърлото си, при-

готви се да използва царствения тон, който лелите ѝ 
обичаха и който в Сената сечеше като нож. – Генерал 
Кеноби, преди години вие служихте при баща ми по 
време на Войните на клонираните. Сега той моли за 
вашата помощ в борбата срещу Империята. Съжа-
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лявам, че не мога лично да ви предам молбата му, но 
корабът ми е бе превзет и няма да успея да ви заведа 
до Алдераан.

Признанието за провала загорча 
в устата ѝ. Въпреки че с екипажа 
на „Тантив ІV“ бяха успели да сва-

лят информацията и да направят 
хиперскока до Татуин, тя не бе 
способна да завърши и втората 

част от мисията. Баща ѝ бе 
поискал от нея да издири 
неговия стар приятел гене-

рал Кеноби, защото според 
думите му „войната се нуж-
дае от войници, които да се 
сражават“. Кеноби бе леген-
дарен рицар джедай и се бе 
оттеглил в изгнание на отда-
лечена пустинна планета, за 
да избегне чистката, зали-
чила неговия орден.
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Лея се приведе напред.
– Поставих в този R2 информация, жизненоважна 

за оцеляването на бунтовниците. Баща ми ще знае как 
да я използва. Моля ви, дроидът трябва да стигне до 
Алдераан! Иначе сме обречени! Помогнете ми, Оби-
Уан Кеноби! Вие сте единствената ми надежда!

Спря за момент и ѝ се прииска да изпита облекче-
ние, че е успяла да завърши съобщението. Но то бе 
само първата стъпка от последната ѝ отчаяна мисия, 
а не ѝ харесваше да поверява толкова ценна информа-
ция в ръцете на един дроид, който даже не разполага 
с ръце.

– Край на записа. R2, това послание и информаци-
ята, която ще кача в паметта ти, ще доставиш само и 
единствено лично на Оби-Уан Кеноби. Той се намира 
на близката планета в координатите Алфа 1-7-3-3, Му 
9-0-0-3-3, първи квадрант.

Дроидът се залюля напред-назад и избибитка в отго-
вор.

– R2! R2-D2! Къде си?
Лея се завъртя и потърси източника на гласа. При-

сви очи и едва различи златният хуманоиден силует 
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на протоколен дроид.
– R2!
 Чак тогава Лея осъзна колко тихо е станало нао-

коло. Стрелбата и крясъците бяха приключили и част 
от нея подозираше, че на борда на „Тантив ІV“ не бе 
останал никой, който да го отбранява. Битката на еки-
пажа бе приключила.

А нейната едва започваше.
Лея вкара диска в дроида.
– Използвайте спасителната капсула. На всяка цена 

доставете съобщението и информацията. Разбра ли?
R2-дроидът отново изсвири утвърдително. Лея 

положи ръка на гладката му твърда глава и затвори 
очи. Дано това проработеше…

– Късмет, малки дроиде.
Образът на планетата, над която се намираха, 

изникна в ума ѝ. Безкрайните дюни на Татуин излъч-
ваха топло сияние – като безкраен изгрев. Дроидът се 
отдалечаваше на колелцата си и тя осъзна, че ще му е 
трудно да се бори с пясъка, който ще навлиза в меха-
низма му. Но щеше да се справи. Лея стисна юмруци 
и потисна страха. Имаше вяра.
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– R2-D2, най-после!  – възкликна протоколният 
дроид. – Търсех те навсякъде!

Лея вдигна качулката над главата си и внимателно 
извади бластера от скрития му кобур. Имаше как да 
се измъкне, трябваше да има. И тя като баща си отказ-
ваше да признае кога нещо е невъзможно. Просто се 
нуждаеше от време да помисли. Безопасно място, на 
което да се скрие… Щом гласовете на дроидите изчез-
наха, нови проехтяха около нея. Точно отмерени резки 
крачки. Тракане на брони. Тих говор.

Щурмоваци.
Лея се спотаи още по-дълбоко в сенките и затегна 

хватката около бластера, за да накара ръката си да спре 
да трепери. Дроидите можеха да разчитат единствено 
на нея. Все още имаше време да разсее достатъчно вра-
говете, за да могат те да стигнат спасителната капсула 
и да се изстрелят към повърхността на планетата. Но, 
звезди, тя не можеше да успокои сърцето си. Диша-
нето ѝ ехтеше в собствените ѝ уши. Това нямаше да е 
първата ѝ престрелка – дори за този месец, – но сега 
залогът бе наистина голям. Не можеше да позволи 
всички животи днес да са били жертвани напразно.
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Беше я страх. Че мисията ще бъде провал. Че „Девас-
татор“ ще стреля по спасителната капсула на дроидите 
и ще я взриви на милиарди парчета. Че никога няма 
да се върне в Алдераан. Че Бунтът ще бъде унищожен. 
Че никога няма да види баща си и майка си отново.

Но страхът беше безполезна емоция. Трябваше да се 
бори и единственият известен ѝ начин да го надмогне, 
бе като призове гнева си.

Това, от което се нуждаеше, бе да си представи 
отвратителните очи на Императора и неговия кикот, 
пълзящ като ледени пръсти по кожата ѝ.

Лея бе срещнала за първи път дъртия зъл жабок, 
когато бе избрана за сенатор на Алдераан. На Кору-
сант баща ѝ я бе представил на Императора заедно 
с всички новоизбрани чиновници. Докато лелите 
ѝ бяха прекарали дните до заминаването в спорове 
за прическата ѝ и коя рокля би трябвало да облече, 
Лея бе използвала това време, за да направи списък 
на несправедливостите. На нещата, за чиято промяна 
ще се бори. Искаше да го каже лице в лице на Импе-
ратора. Беше най-младият сенатор, избиран някога 
в Имперския сенат, и щеше да направи впечатление, 
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като изстреля предупредителен изстрел и постави 
началото на дългата война за доброто на Галактиката. 
За нея нямаше значение дали ще си създаде врагове.

Но когато бе закрачила към черния трон, старецът 
бе вдигнал глава и бе разкрил своето смъртнобледо 
и набръчкано лице. Очите му сияеха и я пронизваха. 
Думите бяха заседнали в гърлото ѝ, студена пот бе 
избила по врата ѝ. Лея едва бе чула, че баща ѝ изрича 
името ѝ и едва бе усетила на гърба си ръката, която 
я бе тласнала напред. Лелите ѝ бяха успели толкова 
дълбоко да вкоренят маниерите и протокола в нея, че 
тя бе осъзнала как автоматично прави реверанс – реве-
ранс! – преди изобщо да съумее да се спре.

– Ще бъде приятно  – бе изрекъл Императорът с 
дрезгав глас, а самодоволство бе разтеглило кърва-
вочервените му устни в усмивка  – да имаме такова 
красиво лице в Сената.

И това беше всичко. За него тя не се бе оказала 
нищо повече от красива малка принцеса, играеща си 
на рокли с възрастните. И Лея бе останала неспособна 
да извади и една-единствена думичка от себе си, за да 
се опълчи. Само като се сетеше за това и ѝ призляваше.
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Ето. Така беше по-добре. Заля я неизменният горещ 
изблик на гняв. Тя успя да се съсредоточи и да насочи 
вниманието си към щурмоваците, които влизаха през 
един капак.

– Претърсете всеки коридор и всяко отделение  – 
нареди командирът.  – Вие двамата, проверете зад 
онези тръби.

Благодарение на отвратителния ѝ късмет, точно в 
този момент тръбата зад гърба ѝ освободи гореща 
струя със съсък и изтрака шумно, като накара единия 
от щурмоваците да се обърне в нейна посока.

– Чакай, мисля, че видях нещо…
„Проклета бяла рокля!“ – помисли си Лея и се при-

цели.
– Ето къде е! Включи парализиращия лъч!
Лея нямаше намерение да използва своя бластер 

само за парализиране. Тя стреля и уцели право в 
гърдите единия щурмовак. Той извика и се срина на 
земята.

– Внимавайте, въоръжена е! Огън!
Престрелката бе привлякла още повече внимание. 

Лея трябваше да бяга, да си намери по-добро прикри-
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тие и да ги задържи още малко време.
Но в момента, в който се обърна да побегне, се 

почувства така сякаш стоварват върху гърба ѝ цял 
Звезден разрушител. Силата на парализиращия лъч 
отне изцяло чувствителността на крайниците ѝ и я 
запрати право на твърдата решетка, върху която бе 
стъпила допреди миг.

Хиляди святкащи искри заиграха пред очите на Лея 
и я заслепиха.

„Движи се! – заповяда си, завладяна от безпомощ-
ност. – Още не си приключила!“

– Ще се оправи  – чу гласа на единия от щурмова-
ците. – Докладвай на лорд Вейдър, че имаме затворник.
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за автора

А
лЕКСАНдРА БРАКЕН е родена и израснала 
в пустинята на Аризона, където е прекарала 
цялото си детство, чакайки някой да ѝ даде лаза-
рен меч и да я изпрати да спасява Галактиката. 

И тъй като това така и не се е случило, тя отпътува на 
Изток, за да учи английски и история в колежа „Уилям 
и Мери“. В момента живее в Ню Йорк, което пък е 
най-близкото до Коросан. Любимият ѝ персонаж от 
Междузвездни войни е Силасиус Б. Кръмб (само се 
шегуваме – разбира се, че е Принцеса Лея).


