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1. Сълзите на дракона 
 
Той беше гладен. Бавно и неусетно гладът се бе превърнал в негов 

неканен спътник, в сянка, която не можеше да прогони. Доскоро майка му 
отиваше на лов всяка нощ, и всяка сутрин се връщаше с храна за него. Но 
вече минаваше пети ден, а нея все още я нямаше. Той все повече отпадаше 
и губеше сили, а всяко движение го изтощаваше. Реши да напусне 
пещерата, в която се беше родил, за да се опита сам да си хване нещо. Но 
се оказа твърде бавен и тромав. Макар че все още растеше, тялото му вече 
беше добре развито. Когато имаше храна усещаше и надигащата се мощ на 
мускулите си. Искрящите му тъмносини люспи бяха започнали да се 
втвърдяват. Но крилете му още бяха твърде слаби за полет и само се 
удряха в клоните на дърветата, спъвайки всяка негова крачка. Гората 
лениво се къпеше в късните следобедни лъчи на слънцето и не се 
интересуваше от него. Ако искаше да живее, трябваше сам да си хване 
храна. И то бързо, докато още имаше сили. 

Гладът изостряше сетивата му и скоро той долови някакъв лек шум. 
Сякаш хищник се прокрадваше към нищо неподозиращата си плячка. Но 
нещо нарушаваше ритъма на леките стъпки. Той притихна и се сниши над 
земята, опитвайки се да се слее с нея. Не можеше да повярва на късмета си. 
Острият му слух услужливо беше разкрил всичко необходимо за 
приближаващата го храна. Към него идваше двуного и определено куцаше. 

Като внимаваше да не издаде присъствието си, той следеше жертвата 
си с едно око. Погледът му минаваше през дупка в листата, докато 
дърветата криеха едрото му тяло. Вечерята му изглеждаше странно. Тя 
едва пристъпваше с десния си крак и се подпираше на крива дървена 
пръчка, а бледозелената й кожа беше разкъсана на много места и се вееше 
на вятъра. Това което го озадачи най-много обаче беше, че тя въобще не 
кървеше. Той би надушил кръвта отдалече. 

Тъкмо когато се чудеше дали първо да я удари с лапата си, или 
направо да я налапа, той долови някакво звънтене. Човекът пред него явно 
също го чу, защото се приведе надолу и преценяващо огледа дърветата. 
Вероятно решаваше дали да побегне, или да се скрие. 

Риналу недоволно удари с опашката си по земята. Той не харесваше 
името, с което майка му го беше дарила. Не му харесваше дългото й 
отсъствие, нито изпълнилият стомаха му глад. Не харесваше и факта, че 
все още не можеше да лети. Но това, което особено не харесваше точно в 
този момент, беше перспективата да изпусне сигурната си плячка. 
Стресната от шума, тя старателно бе прегледала гъстия храсталак и сега се 
взираше право в него, неспособна да помръдне от ужас. Нямаше смисъл да 
се крие повече и той тромаво се запрепъва към нея, опитвайки безуспешно 
да присвие по-плътно крилете си до тялото. Прекърши като сламка едно 
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младо дръвче, блъсна се в друго, доста по-старо, и протегна раззинатата си 
паст към човека. 

В далечния край на малката полянка се появи второ двуного, цялото 
покрито с блестящи люспи. Приличаше малко на дракон, но нямаше криле, 
нито пък опашка. И беше много по-дребно на ръст. Риналу смътно си 
припомни разказите на майка си за двуногите. Тя му обясняваше че имало 
различни видове, че някои от тях били опасни и трябвало да ги избягва. Но 
колкото и да се напъваше, за нищо друго не можа да се сети. 

Докато се опитваше да класифицира новодошлия, иззад зелената 
стена от дървета и храсти изникна още един. За разлика от втория, той 
изобщо не приличаше на дракон, защото нямаше ръце. По-точно имаше, но 
бяха някак странни. Едната беше голяма и кръгла, а другата - тънка и 
много дълга, с един-единствен остър нокът на края си. 

Притиснато между двете заплахи, зеленото двуного пред Риналу се 
опита да изкуцука встрани. Драконът застина с единия си крак във въздуха, 
внезапно осъзнал, че сияещите хора още не го бяха забелязали. Погледите 
им бяха приковани в този, когото преследваха, и те с радостни викове 
тичаха насам. Бяха значително по-едри от едва кретащата си жертва, а и 
бяха двама. От тях ставаше чудесна вечеря, пък и дребният едва ли щеше 
да избяга. Риналу реши да си го остави за утре. 

Като избра точния момент, той се подаде между дърветата. Удари с 
опашката си първия човек в гърдите, докато мощните му челюсти 
захапваха втория през кръста. Ниските слънчеви лъчи вече не успяваха да 
осветят притъмнялата полянка. Там, където високите дървета хвърляха 
тежката си сянка, тревата изглеждаше маслиненозелена. Тъмночервените 
капки кръв, които се поръсиха върху нея като тих есенен дъждец, 
приличаха на накацали калинки. 

Острите нокти на Риналу с лекота се справиха с люспестата броня на 
двуногите и скоро той заръмжа от удоволствие. За пръв път от пет дни 
насам не чувстваше глад. Насочи ситият си вече поглед към зеленокожото, 
което тъкмо беше успяло да прекоси обратно поляната. Закуската се 
опитваше да се измъкне, но той можеше да си поиграе малко с нея, преди 
да я убие. 

Лениво настигна плячката си и леко я перна през краката, за да я 
събори на земята. Вече по гръб, човекът протегна напред пръчката, с която 
се подпираше, в напразен опит да се защити. Ревът на дракона отекна в 
близките скали и се върна обратно още по-ужасяващ. 

- Спри! Не убивай! 
Риналу застина за миг, оглеждайки се напрегнато. Досега никой друг 

не беше говорил с него, освен майка му. Но нея все така я нямаше, щеше 
веднага да усети присъствието й. Жълтите му очи отново се забиха в 
дребното създание пред него: 

- Ти ли говориш, зеленокожо човече? 
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- Зелена кожа? Но аз... А, дрехата ми. Не, това не е моята кожа. Ние 
правим... такива неща... и ги носим... върху себе си. 

- И защо да не те убивам? - Нервното заекване на двуногото 
забавляваше Риналу. 

- Защото... и двамата сме разумни същества, а разумът по света е 
рядък, и трябва да си помага. 

- Умението ти да говориш не те прави разумно. Може просто да 
повтаряш каквото си чуло. 

- Но аз говоря направо в съзнанието ти. Това не го може всеки. 
- Е, разумно или не, за мен ти си просто закуска. Аз трябва да се 

храня, а от теб нямам никаква полза. - Ноктестата му лапа прикова 
плячката към земята. 

- Лов! - припряно извика тя в главата на дракона. 
Драконът погледна удивено лежащия човек, после едва не се 

затъркаля по земята, разтърсван от гръмотевичен смях. Но не успя да 
укроти вълнението, разлюляло фините синьо-зелени люспички около 
очите му. Нито да сдържи избликналите си сълзи, които покапаха по 
земята. 

- Какъв лов, та ти едва ходиш, по-бавно си и от мен? Но даже и да 
можеше да ходиш нормално, пак нищо нямаше да хванеш. Не разбирам 
как още не си умряло от глад? 

- Виждаш ли тази пръчка. Казва се "лък" и може да праща други 
пръчки много бързо и много далече. Ако сега ме изядеш получаваш едно 
хранене. Но ако ме оставиш жива ще ти нося храна всеки ден. Ще ти ловя 
катерички, а може би и нещо по-голямо? Какво ще кажеш? 

- Хм... Това ще е интересно да се види. Пък и винаги мога да те изям. 
- Точно така. Винаги можеш - нервно преглътна човекът и тромаво 

се изправи, подпирайки се на лъка си. 
- Защо те гонеха тези другите, които бяха като теб? 
- Те въобще не са като мен. - Възмущението проби през страха и 

изпълни дребничкото тяло на двуногото. - Ух, как да ти го обясня? Аз съм 
като майка ти, а те са като теб. 

- Искаш да кажеш, че ти можеш да летиш, а те - не? Но ти нямаш 
криле? Пък и аз съвсем скоро ще мога да летя, така че... 

- Нямам това пред вид - прекъсна го момичето. - Искам да кажа, че 
ние създаваме живот, докато вие можете само да го отнемате. 

Алгира с погнуса подритна кръглия, белязан с глава и мечове щит на 
единия от доскорошните си преследвачи. Мисловният разговор, който 
водеше с дракона, както и постоянната опасност за живота й, бяха 
изцедили малкото останали й сили. Тя едва се държеше на краката си, но 
трябваше да остане права. Оцеляването й зависеше от това да прилича 
колкото се може по-малко на безпомощна плячка. 
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- Мога да ти бъда приятел. Но ако ме убиеш, оставаш напълно сам. - 
Тя трескаво търсеше спасителни аргументи. 

- Какво е "приятел"? 
- Приятел е някой, който се грижи за теб. Който цени живота и 

щастието ти колкото и собствените си. Че дори и повече. Това е най-
близкото нещо до майка, което някога можеш да имаш. 

Макар и трепереща от ужас, Алгира издържа тежкия поглед на 
Риналу. Жълтите му очи пламтяха в мрака на бързо настъпващата нощ. 
Накрая той изпълзя встрани, като клатеше тежката си глава и недоволно 
ръмжеше. Почувствало се в относителна безопасност, момичето се загърна 
доколкото можа с изпокъсаната си светлозелена рокля и мигновено заспа. 
Драконът отново остана сам, опитвайки се да намери следа от мисъл или 
спомен в угасналото й съзнание. Но тя беше толкова изтощена, че дори не 
сънуваше. Накрая и той заспа. 

 
*** 
 
С първите слънчеви лъчи на кървавочервеното утро гладът на 

дракона се завърна. Като нощен хищник, носещ улова си в гнездото. 
Настани се привично в стомаха му, сякаш никога не си беше тръгвал. 
Риналу се приближи до спящото момиче и преценяващо го изгледа. Тъкмо 
щеше да му стигне за закуска. 

Бледата кожа на Алгира, настръхнала от нощния студ, почти бе 
загубила чувствителността си. Когато накрая колебливия допир на 
стрелкащият се драконов език събуди младата жена, тя сънено разтри очи. 
Гледката на надвесената над нея глава, пълна с дълги остри зъби, за миг я 
изправи на крака. Тя жално простена от болката в счупения си глезен и 
цялата настръхна. Пронизителният й писък се заби в мозъка му, като го 
накара смутено да отстъпи крачка назад. 

- Да не си посмял да ме ядеш! 
- Но аз съм гладен - опита се да възроптае Риналу. 
- Приятелите не се ядат един друг! Обещах ти и сега ще отида на лов. 

Ще трябва само да изчакаш малко и ще имаш храна. 
- Не. Ще отидем на лов заедно. 
- Но ти си много голям, непохватен и шумен. Плашиш животните и 

няма да мога нищо да уловя ако си с мен! - В мислите й се прокрадна 
отчаяние. 

- А ако остана тук, как мога да съм сигурен, че ще се върнеш? Че 
няма веднага да се опиташ да избягаш? 

Алгира се огледа безпомощно. Изведнъж в очите й блесна 
решителност и тя свали нещо от ръката си. Подаде му го и Риналу 
внимателно го пое с огромните си нокти. 
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- Това е гривна, която баща ми направи за мен когато бях малка. 
Само тя ми остана от него. Ще се върна за нея, дори ако трябва да пълзя. 
Ако не успея да ти намеря храна ще се върна, за да можеш... За да ме... Ще 
се върна! - увери го треперещото й съзнание. 

- Добре, върви. Но знай, че запомних миризмата ти, и ще те намеря 
където и да отидеш. Не можеш да се скриеш от мен. 

Драконът недоверчиво изгледа Алгира, докато тя бавно се 
отдалечаваше, подпирайки се на лъка си. Никой досега не го беше лъгал. 
Но освен майка му, никой досега не беше имал тази възможност. Времето 
минаваше, а от момичето нямаше и следа. Скъсяващите се обедни сенки 
сякаш се присмиваха на наивността му. Отново опита сам да си улови 
животно и отново се провали. Драконите бяха изключително ефективни 
ловци, но преследваха и убиваха плячката си от въздуха. До първия си 
полет изцяло разчитаха на храната, която майките им осигуряваха. 

Той разпери криле и плесна няколко пъти с тях, за да се увери че все 
още не може да полети. Когато слънцето преполови пътя си през небето, 
Риналу вече беше сигурен, че Алгира няма да се върне. Е, какво пък, беше 
й дал предостатъчно време, а тя го беше измамила. Той уверено пое по 
следата й, предвкусвайки оскъдното пиршество, което го очакваше щом я 
намереше. 

Едва беше направил няколко крачки, когато острият му слух долови 
лекия шум от провлачената й походка. Той определи посоката и озадачено 
се почеса с нокът по дългия си врат. Тя не се опитваше да избяга, а се 
връщаше при него. Малко по-късно я видя внимателно да стъпва между 
храстите, пазейки ранения си крак. Вертикалните резки на зениците му я 
проследиха през гъстата гора. Алгира носеше нещо малко и пухкаво в 
ръката си. 

- Но това е само едно малко зайче. А аз съм толкова голям. Ще ми 
трябват поне десет такива. Майка ти не те ли е научила да броиш? - Той не 
искаше да я плаши и му стана жал, когато тя стреснато подскочи и ужасено 
започна да се оглежда, опитвайки се да го открие. 

- Майка ми беше вещица и хората от селото ни я изгориха. Успя да 
ме научи само как да създавам картини в съзнанието й. Така можехме да си 
говорим без никой да ни чува. И така мога да разговарям с теб. - Алгира 
бързо успя да прикрие страха си и продължи с почти спокоен тон: 

- Убих и една сърна, но не можах да я довлека до тук. Ела, ще ти 
покажа къде я скрих. 

Тя подхвърли дребното животно към Риналу, който ловко го улови и 
погълна още във въздуха. 

- Ти спази обещанието си и ми намери храна. Затова ти връщам това. 
- Той протегна към нея ноктестата си лапа, държаща безценната й гривна. 
След кратко колебание тя боязливо се приближи и внимателно я пое. 
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- Смачкал си я малко - каза привидно безразлично момичето, докато 
се опитваше да възстанови първоначалната форма на накита. Но скритият 
укор в думите й неприятно бодна дракона. 

- Опитвах се да стъпвам внимателно - започна се да се оправдава той. 
- Теб те нямаше толкова дълго. Помислих си, че няма да се върнеш. Защо 
се забави толкова? 

Отдръпнала се на безопасно според нея разстояние, Алгира с 
горчивина започна да разказва: 

- След като убиха майка ми, селяните решиха, че и аз съм вещица и 
трябваше да бягам. Успях да се измъкна, но докато тичах нараних крака си 
в едни камъни. Затова войниците успяха да ме настигнат. 

- Тези блестящите ли? 
- Точно те. Покрити са с броня, подобна на твоите люспи, но 

сътворена от човешки ръце. Те имат оръжия, но са тромави и бавни, и 
лесно щях да им се изплъзна. 

- Съжалявам за майка ти. Защо я убиха, нещо лошо ли беше 
направила? - опита се да прояви съчувствие Риналу. 

Алгира тъжно галеше мъха по кората едно старо дърво: 
- Не, никога! Тя беше вещица и през целия си живот помагаше на 

хората. Опитваше се да ги лекува, доколкото можеше. Повечето пъти 
успяваше, но когато не можа да спаси болния син на злия Съветник, той 
насъска селяните срещу нея. Накара ги жива да я изгорят на кладата. 

- Защо го наричаш зъл? На мен той нищо лошо не ми е направил? 
Тя го погледна недоволно. Драконът познаваше този поглед, точно 

така го гледаше и майка му, когато направеше нещо нередно. Само че сега 
не беше направил нищо? 

- Не е нужно някой да навреди на всички, за да бъде зъл. Всъщност, 
не е и възможно, но не това е важното. Ще ти го обясня така. Ти и другите 
хищници убивате, за да се храните. Това само по себе си не е зло, правите 
го, за да живеете. Би било много лошо обаче, ако убивате повече, 
отколкото ви е нужно. Повече, отколкото можете да изядете. А сега си 
представи, че убивате дори неща, които въобще не ядете. Ето това е Зло. 
Безсмислената смърт, жестокостта и липсата на състрадание към чуждия 
живот - това е Зло. 

Риналу замислено кимна. Майка му се бе опитала да го научи никога 
да не убива, когато не е гладен. Но той не успя да разбере добре урока й. 
Може би понеже още растеше и постоянно беше гладен. Драконът 
проследи отдалечаващият се гръб на момичето, който изглеждаше толкова 
крехък и беззащитен. Изпитал внезапно съжаление към едва кретащата 
Алгира, която му беше осигурила храна, той я повика обратно: 

- Чакай, върни се. Качи се на гърба ми и аз ще те нося. Гладен съм, а 
така ще стигнем по-бързо. 
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Тя недоверчиво изгледа наведената му глава и протегната като 
стъпало предна лапа. Но след миг стисна тънките си устни и решително се 
отправи към дракона. Когато се изкатери и седна на мощния му, покрит с 
твърди люспи врат, той внимателно се изправи и продължи напред. Скоро 
намериха покритото с клони и листа животно. Няколко вълка колебливо се 
навъртаха наоколо, но на мига изчезнаха между дърветата. Не можеха да 
се мерят с него. 

- Искаш ли да опиташ малко? Открила си най-вкусната сърна в 
цялата гора - опита се да се пошегува Риналу. 

Гледката на хранещия се дракон не беше никак приятна и Алгира 
неволно извърна очи: 

- Хората не ядат сурово месо. Ние използваме огън, за да го сготвим. 
Така става много по-крехко и вкусно. 

- Не си ли гладна? 
- Дъщерята на една вещица знае доста неща за лечебните билки и 

ядливите корени. Хапнах малко, докато се връщах при теб. 
Драконът с любопитство се загледа в нея, докато довършваше 

сърната: 
- Чудя се само, ако не беше уловила нищо, щеше ли да се върнеш? 
- А ако се бях върнала с празни ръце, ти щеше ли да ме изядеш? 
Късното вечерно слънце разпалваше пожарите си на хоризонта и 

огнените им езици лакомо поглъщаха остатъците от деня. Още не се беше 
стъмнило, а момичето вече тихичко зъзнеше, обхванало коленете си с ръце 
в напразен опит да се сгрее. Пламъците на огненочервената й коса не 
можеха да я стоплят. 

- Ако събера малко дърва, дали би ми запалил огън? Нощите тук са 
студени, а утре пак ще трябва да ходя на лов за теб. 

- Ами аз... не съм сигурен че мога? 
- Можеш - увери го Алгира. - Всички дракони могат! 
Първият опит на Риналу само я разсмя. Вторият не беше по-добър. 

Последвалото задавено кашляне едва ли би направило чест на който и да е 
представител на рода му, но все пак я впечатли. Станали почти кръгли от 
учудване, очите й попиваха топлината на малкото пламъче, което драконът 
успя да избълва. 

- Благодаря ти! - Мислите й му предадоха частица от тази топлина. И 
от това светът му се стори някак си по-малък и не толкова пуст. Той не 
знаеше дали ясновидещата съдба или сляпата случайност ги бяха събрали. 
Но изведнъж ясно осъзна, че и двамата бяха останали съвсем сами, и един 
без друг едва ли щяха да оцелеят. 

 
*** 
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На другия ден Алгира нахрани Риналу с вълче месо. Макар че тъкмо 
тя уби грамадния тъмнокафяв звяр, заслугата за проследяването беше 
изцяло на вълка. Гладният му нос го беше измъкнал от тъмните дебри на 
гората и го беше довел право до остатъците от вчерашната сърна. Ролите за 
малко да се обърнат и момичето едва не стана плячка на горския хищник. 
Той я забеляза пръв и скочи към нея, но тя успя да го прониже със стрела в 
гърлото. Наложи се да използва още една за да го довърши, тъй като дори 
смъртно ранен, вълкът бягаше по-бързо от нея. 

Докато лакомо поглъщаше месото, драконът нервно потрепна, а 
ноздрите му започнаха да пулсират, уловили нещо в повея на вятъра. Той 
се просна на земята, докато опашката му бясно се извиваше и биеше 
невинната трева на малката поляна: 

- Качвай се на гърба ми. Подушвам друг дракон недалеч от тук! 
Силните крака на Риналу устремно ги понесоха към недоловимия за 

Алгира мирис. Обикновено приказливи, този път те не размениха нито 
дума. Сърцата им бяха сковани от неясното усещане за нещо непоправимо. 
И двамата недоумяваха защо не усещаха съзнанието на новодошлия. 
Гледката, която завариха когато пристигнаха, се оказа по-зловеща и от 
най-ужасяващите им страхове. 

Пепелявото тяло на огромен дракон лежеше мъртво на голите скали. 
Няколко копия и множество стрели стърчаха във всички посоки. Земята 
наоколо беше осеяна с назъбени мечове и строшени щитове. Всичко 
показваше размаха на битката, която се беше водила тук неотдавна. 

Алгира с тревога разглеждаше безжизненото чудовище: 
- Знаели са точно къде да се целят, за да го убият. Виж как копията са 

забити в сгъвките на краката и крилата. Точно там, където люспите са най-
малки и тялото е най-уязвимо. 

Риналу не можеше да помръдне, вперил големите си кръгли очи в 
главата на мъртвия дракон: 

- Ето защо не се е върнала. Не е могла... 
- Това да не би да е... твоята майка? - Алгира потръпна, неспособна 

да поеме огромната му мъка. 
Тишината беше толкова тежка, че просто ги смазваше. Момичето 

чувстваше, че някак трябва да я разкъса. Не можеше да издържа 
мълчанието и секунда повече. И двамата бавно потъваха в него, борейки се 
отчаяно за глътка въздух. За глътка живот. Давеха се един до друг, и 
двамата сами. А само заедно можеха да намерят сили да изплуват. 

Алгира посочи символа, нарисуван на един захвърлен щит - 
драконова глава с два кръстосани меча над нея: 

- Излиза, че един и същи човек е виновен за смъртта на майките ни. 
Войниците на Съветника преследват всяка проява на магия по негова 
заповед. След смъртта на кралицата нашият крал се затвори в скръбта си. 
Загуби не само любовта на живота си, но и желанието си да живее. И 
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тогава злият Съветник пое властта и започна да убива вещиците, които 
можеха да прочетат мислите му. Всеки, когото смяташе за заплаха. Но 
никога не съм вярвала, че ще нападне дракон. 

Риналу не слушаше разпокъсаните мисли на момичето. Човешките 
дела не го интересуваха. Той старателно душеше всяко копие и щит, всяка 
капка кръв и къс дреха, с които изобилстваше бойното поле. Душеше и 
запомняше миризмите на хората, които бяха взели участие в убийството на 
майка му. Щеше да ги намери и унищожи един по един, или всички заедно. 
Всички те щяха да умрат. 

Той тъжно погледна мъртвото тяло. Започна да вади стърчащите от 
него копия и стрели, като внимателно ги захапваше с острите си зъби. Но 
това не помогна. Майка му лежеше на земята и все така не помръдваше. 
Малка сълза се събра в ъгъла на окото му и започна да наедрява. Алгира 
прегърна огромната му глава и го притисна към себе си толкова силно, че 
той усети ударите на сърцето й. 

- Хайде, не плачи. Няма полза да стоим тук. По-добре да си вървим. - 
Тя избърса сълзата му и се опита да извърне главата му настрани. Удаде й 
се едва когато той разбра намерението й и послушно погледна към 
празното небе. 

Обхванала главата му с ръце, Алгира го затегли назад. След миг 
жалостно изстена, стъпила невнимателно на счупения си крак. Докато го 
разтриваше, чертите на изкривеното й от болка лице се изправиха, а 
помътнелите й очи в миг се проясниха. Тя недоверчиво погледна дланта 
си, все още мокра от сълзата на дракона, после крака си, и накрая Риналу. 
Бавно се изправи и предпазливо пристъпи, сякаш проверяваше твърдостта 
на земята под себе си. След това радостно затанцува. 

- Глезенът ми зарасна! Вече не е счупен. Ти ми помогна. Сълзата ти 
излекува крака ми - крещеше щастливо тя, докато тялото й се виеше 
вихрено. 

Драконът изсъска гневно и се завъртя, събаряйки я на земята. 
Мускулите му се напрегнаха докато широко разперените му криле нервно 
потрепваха. Ноздрите му пулсираха, търсейки следи от невидимата 
заплаха във въздуха. Малките жълти слънца, избухнали в очите му, бяха 
насочени встрани от момичето. Гледаше почти право в посоката, от която 
долетя тежко черно копие и се заби в хълбока му. Пронизващата болка го 
накара да изреве, освобождавайки яростта му. 

Неуспяла още да се изправи, Алгира опъна лъка си. Стрелата й 
порази най-близкия войник в незащитения от бронята му врат и го повали 
на земята. Група рицари, вероятно чакали досега в засада, се втурнаха към 
тях. Повечето бяха на коне, също покрити с тежки брони. 

- Бягай! - изкрещя мисълта й в главата на Риналу. - Аз ще ги забавя. 
Тя остана приведена, за да бъде по-малка цел, и се огледа 

преценяващо. Вече й се налагаше да пести стрелите, защото сега не 
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можеше да си ги прибира обратно. Побягна настрани в напразен опит да 
увлече враговете след себе си. Във въздуха тихо изсвистя второ копие. 
Черно и дълго, с блестящ стоманен връх, то се заби на три крачки от 
момичето. Тя изпрати още една стрела към прииждащите войници, докато 
сянката на хвърлилият се в атака дракон се плъзна по скалите. 

- Какво правиш? Майка ти е била много по-голяма и силна от теб, и 
въпреки това са я убили. Същите тези хора сега искат да убият и теб! Не 
можеш да ги победиш днес, но можеш да оцелееш, за да се биеш с тях 
утре. Сега бягай! 

Риналу сякаш се блъсна в невидима стена. Гласът на Алгира в 
съзнанието му звучеше повелително. Макар че сърцето му копнееше за 
отмъщение, умът му разбираше, че тя има право. Той неохотно се завъртя 
обратно и тромаво се затича. Забитото в крака му копие му причиняваше 
остра болка на всяка крачка. Не беше достатъчно бърз и конниците щяха 
да го настигнат. 

- Ако не можеш да тичаш, полети! Опитай се да се засилиш и чак 
тогава да излетиш. Както правят големите птици. - Някъде назад момичето 
се сражаваше самичко, опитвайки се да му спечели време. 

Драконът не знаеше нищо за големите птици, но реши да я послуша. 
Като редуваше стъпка с подскок, той набра скорост и почувства 
въздушната струя под широко разперените си криле. Сякаш някакво живо 
същество нетърпеливо ги побутваше отдолу. Риналу се издигна и се понесе 
напред, далеч от виковете и звъна на битката. Под него земята го 
опияняваше с богатата си палитра от цветове, преливащи и размиващи се 
от бързия му полет. 

 
*** 
 
Алгира не можеше да определи кои думи чуваше с ушите си, а кои 

долавяше с изтерзаното си от болка съзнание. Пъстроцветната многолика 
тълпа се сливаше в една-единствена личност с едно-единствено желание - 
нейната смърт. Младата вещица не можеше да проумее причината за 
страха и омразата, залели разнородното множество, нито източника на 
злобата, обхванала хората. Нощта бързо се спускаше над нея, лишавайки 
шлемовете на войниците от блясъка им. 

- Вещица! 
- Умри! 
- Чудовище! 
- Изгори! 
Вързана за дебел дървен стълб, тя с безмълвен ужас наблюдаваше 

факлата, която превърна купчината дърва под нея в клада. Неспособна да 
се бори, останала без сили и без надежда, тя затвори очи. Този свят й беше 
отнел всичко скъпо и тя беше готова да го напусне. Въздъхна нечуто и се 
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предаде на огъня. Той облиза босите й крака, пламъците му с наслада се 
нахвърлиха върху полите на бледозелената й рокля. 

Улисана в жестокото зрелище, екзалтираната тълпа не чу тихия 
плясък на крилата, нито забеляза безшумната сянка, плъзнала се по 
покривите на къщите. Достигнало целта си, дългото тяло увисна за миг над 
кладата, поддържано от мощната вихрушка на биещите право надолу 
въздушни струи. Пламъците под него разцъфнаха във всички посоки като 
венчелистчета на огромно огнено цвете. Едва тогава между хората се 
надигнаха отделни гласове: 

- Дракон, това е дракон! 
- Откъде дойде? 
- Убийте го! 
- Бягайте! 
Без да губи време Риналу захапа стълба с привързаната към него 

вещица и с едно движение го изтръгна от натрупаната купчина горящи 
дърва. Ноктите му внимателно се сключиха около гърчещото се от болка 
тяло на момичето, докато неукрепналите му още криле понесоха двамата 
надалече. Зад тях човешките фигури хвърляха гротескни сенки, осветявани 
от люшкащите се пламъци на безполезната вече клада. 

Когато болката й внезапно намаля, Алгира отвори очи и се огледа 
недоумяващо. Хладният нощен въздух нежно галеше обгорената от огъня 
кожа на краката й: 

- Ти се върна? Върна се за мен! 
- Ако ти си ми приятел, и аз съм ти приятел. - Осеяната с остри зъби 

уста на Риналу грееше в ужасяваща усмивка. Страшна за другите, но не и 
за Алгира: 

- Но защо? Ти вече можеш да летиш и да си ловиш храна сам. 
Можеш да се грижиш за себе си. Аз повече не съм ти нужна. 

- Ти ми помогна когато умирах от глад и когато искаха да ме убият. 
Сега беше мой ред да те спася. Пък и без теб щях да остана съвсем сам, а 
някак си свикнах с компанията ти. 

- А как въобще успя да ме намериш? 
- Нали ти казах, че запомних миризмата ти. Освен това усещам 

мислите ти в главата си, без значение колко си далече. Усетих и болката 
ти. Никога няма да те изгубя и никога вече няма да те изоставя. 

Несвикнал още да лети, Риналу бързо се умори. Когато селото остана 
назад той кацна в меката трева на една ливада и остави скъпоценния си 
товар на земята. Поднесе ноктите на дясната си лапа пред Алгира, за да 
може тя сама да среже въжетата с тях. Светлокафявите й очи с тревога се 
взряха в него: 

- Ти добре ли си? Какво стана с копието, което се заби в теб? 
"Копие" е голямата пръчка, която убива - поясни тя, докато търсеше 
издайнически следи от кръв по люспите му. 
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- Извадих го със зъби, но не беше никак вкусно. Твоята храна ми 
харесваше повече. Как са раните по краката ти? 

- Не се притеснявай, не е нещо, което няколко от сълзите ти да не 
могат да излекуват. 

Риналу изглеждаше притеснен: 
- Не знам как да ти го кажа, но откакто те измъкнах от огъня се 

опитвам да заплача. И не мога. 
- Значи трябва да направя нещо по въпроса - опита се да се усмихне 

през болката си Алгира. После внезапно попита: 
- Ти кога успя да се пристрастиш към готвената на огън храна? 
Той я изгледа неразбиращо и тя продължи: 
- Не ме ли измъкна от кладата, за да вечеряш с мен? Трябва да те 

предупредя, че избърза малко и останах недопечена. 
Риналу продължаваше да я гледа слисано, но след миг избухна в 

неудържим смях. Гръмотевичният му рев се разнесе надалече. 
- И най-непрогледната тъмнина на най-безлунната нощ не е страшна, 

когато сме заедно - промълви тихо Алгира, докато събираше лечебните 
капки от очите му. Тя знаеше колко е трудно да накараш дракон да 
заплаче. Значително по-лесно беше да го разсмееш до сълзи. 

 
София 
15 Октомври 2015 г. 
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2. Защитна магия 
 
Земята се приближаваше главоломно. Въздухът свистеше в ушите на 

Алгира, притиснала се плътно към гърба на дракона. Ръцете й се бяха 
вкопчили здраво във врата му, а лицето й беше изкривено от ужас. 

- По-бавно! Ще се разбием! 
В последния момент преди фаталния удар Риналу разпери широко 

досега свитите си криле. После грациозно прелетя на метри над острите 
скали, а дългите му зъби блеснаха в победоносна усмивка: 

- Твърде много се тревожиш. Научи се поне малко да се забавляваш. 
Дългото му тяло се завъртя през крило, след това започна 

стремително да набира височина. Писъкът на пътничката му се опитваше 
да пробие дупка в триъгълната му глава, покрита с малки сини люспи: 

- Свали ме долу! Веднага! Ако толкова ти се умира - прав ти път. Но 
аз още искам да живея! 

Като оставаше глух за безгласните й молби, забиващи се като стрели 
в съзнанието му, той описа два стегнати хоризонтални кръга. Вторият 
беше съвсем ниско над върховете на дърветата и те с недоволно пукане се 
приведоха под напора на въздушната струя. После драконът отново се 
издигна високо. Насочи се към близкото езеро, в което безметежно се 
оглеждаха лазурното небе и покритият със зеленина склон. Риналу се 
наклони настрани и върхът на лявото му крило остави дълга бразда в 
гладката водна повърхност, когато драконът докосна отражението си. 
Лекият утринен бриз с тиха въздишка се зае да кърпи раздрания гоблен на 
планинския пейзаж, който фините вълнички на езерото цяла сутрин 
търпеливо бяха бродирали. 

Риналу изравни полета си и леко се плъзна по водата. Понесе се 
напред с прибрани до тялото си криле, докато скоростта му бавно 
намаляваше. Трепереща от страх и мокра до кости, Алгира не го изчака да 
стигне до брега. Заудря го с все сили по огромната глава, като се опитваше 
да възстанови накъсаното си дишане: 

- Никога... повече... не прави... така! 
После скочи на сушата и се свлече изнемощяла на още мократа от 

утринната роса трева. 
- Никога повече не прави така! - Изрече тя право в съзнанието му, 

като наблягаше на всяка дума. 
Когато обаче погледна към разтегната му в широка усмивка уста и 

вперилите се в нея дяволити очи, момичето не издържа, и също прихна да 
се смее. Не можеше дълго да му се сърди. 

- Разбрахме се за един кратък полет, а не за такова... - тя затърси 
дума, с която да определи акробатичното му изпълнение. - Самоубийство! 

Беше изминал едва месец от първата им среща, а Риналу почти бе 
удвоил размера си. Тялото му се издължи и наедря, а застъпващите се 
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люспи се втвърдиха и образуваха гъвкава и съвсем леко назъбена броня. 
Понякога той застиваше неподвижно със широко разпрострени криле, а 
Алгира се разхождаше по тях от край до край. Двамата много се 
забавляваха, но до сега не бяха летели заедно. Момичето яздеше Риналу 
само по земята, като някакъв огромен кон. Не ласкавата прегръдка на 
небесния простор я плашеше, а възможността за грубата срещата със 
земята. Драконът все се оплакваше от страха й от високото, който толкова 
ги бавеше. Не че имаше за къде да бързат, но драконът твърдо беше решил 
да се пребори с уплахата й. 

Макар че вече беше голям и силен, Риналу си оставаше малко дете. 
Можеше да прекърши или изкорени дърво, но всичко за него беше просто 
игра. Младата вещица бе единственият заместител на без време загиналата 
му майка. И Алгира се стараеше да го научи на всичко, което знаеше за 
света, за неговата жестокост и несправедливост. 

- Това, което преживя току-що, беше най-страшното. И както 
виждаш - нищо не ти се случи. Занапред ще летя по-плавно, така че вече 
няма от какво да се боиш. Хайде, качвай се на гърба ми. 

Все още колебаеща се, Алгира закачливо го удари по чувствителната 
зона около ноздрите. Там драконът усещаше ласките й най-добре, защото 
защитните му люспици бяха най-тънки, а осезанието - най-изострено. Той 
примижа гальовно, после внезапно пое въздух. Присви няколко пъти носа 
си, доловил нещо дълбоко ненавиждано, и вече припряно повтори: 

- Качвай се бързо, наблизо има хора. Подушвам един от убийците на 
майка ми. 

Риналу привично легна на земята и изпъна дългата си шия. Ноктите 
му нетърпеливо драскаха по земята, докато ездачката му неохотно се 
покатери по него и обкрачи основата на дългата му шия. С два мощни 
плясъка на дългите си криле той се извиси във въздуха и докато набираше 
височина се насочи на запад. Натам, накъдето го поведе изостреното му 
обоняние. Накъдето го зовеше неутолимата му жажда за мъст. 

Скоро пред търсещият взор на Алгира се разкри камениста пътека, 
обвита в облачета прах. Той лениво се носеше като сив воал след четирима 
тежко бронирани конника, въоръжени с дълги копия и кръгли щитове. 
Един самотен кон препускаше пред тях, но някак неправилно, изглежда 
беше ранен. Човекът на гърба му неистово шибаше бедното животно с 
камшика си, докато се опитваше да избяга. Тъмно копие се мярна във 
въздуха. 

Гърчещи се човешки тела изгаряха, сковани в стоманените си брони. 
От високата температура на драконовия огън доспехите им се топяха, 
нажежени до бяло. Четири живи факли, обхванати от пламъците на 
синовното отмъщение. Алгира потръпна с отвращение от живата картина, 
която неволно видя в ума на Риналу. 
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- Спри! Няма да ти преча да накажеш убиеца на майка си. Но другите 
недей да убиваш! - тя се постара мисълта й да бъда пределно твърда и 
непреклонна. Не беше сигурна, че разяреният дракон щеше да я послуша. 
Не знаеше дали изобщо я чуваше. Момичето усети с голата кожа на 
краката си как се нагрява вратът му, докато малкият вулкан в гърдите му се 
готвеше да изригне. Почувства надигналата се в чудовището клокочеща 
омраза, която като лавина помиташе всичко по пътя си. И осъзна, че не ще 
успее да я спре. Пък и самата тя не беше сигурна, че го иска. Собствената й 
майка беше изгорена на кладата като вещица. Запалиха я селяните, но 
подбудители бяха войници - точно като тези тук. Алгира извърна глава, 
засрамена от чувството за мъст, което започна да надига грозната си глава 
в душата й. Като преглъщаше сълзите си, тя се примоли на разбеснялото се 
чудовище: 

- Моля те, не изгаряй останалите. Те не са участвали в нападението 
над майка ти, не са виновни. - Тъничкия глас на младата вещица избръмча 
като досаден комар в главата на огромния дракон. Разколебан, Риналу 
описа кръг около четиримата конника, които едва сега забелязаха тъмната 
му сянка. Ужасени вдигнаха погледи към небето, без да забавят ездата си. 

- Ако не са виновни за това, все са виновни за нещо друго! - Огънят 
вече изпълваше гърдите на дракона и търсеше върху кого да се излее. 

- Но ако ги убиеш без причина, с какво ще си по-добър от тях? Утре 
техните пораснали деца ще подгонят теб за мъст. А за твоята смърт вече 
няма да има кой да отмъсти! - заби Алгира мисловния си кинжал в 
съзнанието му. И натисна с все сили. 

- Обонянието ми не е достатъчно остро, че да отдели един човек от 
групата - смутено се опита да се оправдае Риналу. 

- Ами тогава ги раздели. Разпръсни ги и намери този, когото търсиш 
- подсказа му тя. 

Драконът избълва широка огнена дъга пред четворката ездачи, като 
едва не ги подпали. Конете се изправиха на задните си крака, ужасени от 
издигналата се пред тях стена от пламъци. Хората полетяха във въздуха и 
панически се разбягаха в мига, в който се озоваха на земята. Един от тях не 
стигна далече. Реката от огън го последва и изпепели за секунди, но 
писъците му още дълго останаха да ехтят в главата на Алгира. Тя насочи 
вниманието си към преследвания човек, който се мъчеше да се освободи, 
притиснат към земята от тежкото туловище на поваления си жребец. 
Бедното животно гледаше виновно с огромните си кръгли очи, в които се 
оглеждаше цялото небе. От задницата му стърчеше черната дръжка на 
дълго копие. 

- Няма ли да помогнеш малко? - възмути се момичето, докато 
пъргаво скачаше от врата на току-що приземилия се Риналу. - Аз не бих 
могла, но за теб няма да е никак трудно. 
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Драконът провря края на силната си опашка си под тялото на коня и 
с лекота го повдигна. Ездачът се опита да се отдалечи с пълзене, безсилен 
да отклони поглед от надвисналото над него чудовище. Отчаяние и 
безпомощност заливаха съзнанието му, удавили всяка следа от друга 
емоция. Физическите и психическите му сили отдавна бяха пресъхнали, и 
Алгира се зачуди каква ли беше тази негова воля, която продължаваше да 
го движи напред. Когато човекът забеляза вещицата, очите му се впиха в 
нея, събрали цялата надежда на света: 

- Аз съм ле... ле... - заекна той, протягайки ръка към нея. Не улучи 
съвсем посоката, защото погледът му продължаваше да е прикован в 
Риналу. Драконът се опита да се свие, за да изглежда по-малък и не 
толкова застрашителен, но без успех. 

- Лечител, ясно. - Алгира едва долови обърканите мисли на човека 
пред нея през разпенените талази от страх, които го заливаха. Огледа го 
преценяващо за наранявания, но не видя нищо сериозно. 

- Моля ви, помогнете ми! Пощадете живота ми, защото тайната 
която пазя струва много повече. - Забравил напълно за дракона, лежащият 
на земята мъж вече не се опитваше да бяга. Гласът на момичето достигна 
съзнанието му и го приласка в нежна прегръдка. Успокои го и премахна 
тревогата му. Залюля го в детска люлка, заличавайки страховете му. 
Остана само чувство за безгранична пустота и безкрайно изтощение. 
Тялото на лечителя се отпусна, ръцете му се сплетоха в молитва, а челото 
му докосна земята. Той продължи дрезгаво и сухо, почти неразбираемо. 
Вещицата долавяше мислите му по-ясно от хриптящите думи, които с мъка 
напускаха задъханите му дробове. 

- Бях тръгнал да доведа помощ, но изглежда няма да успея. Сега ти 
си единствената ни надежда. Трябва да отидеш до града Гулдрум и да 
спасиш Колхадон, който очаква екзекуцията си в затвора. Той е добър 
човек и велик водач. Но преди всичко е пазител на тайната и затова трябва 
да живее. 

- Добре, добре, само се успокой. Почини си и не се бой от войниците, 
които те преследваха. Не вярвам да се върнат за теб, твърде са заети да 
спасяват собствените си животи. 

С тези думи Алгира постави дланта си на челото на смъртно 
уморения човек и той почти веднага заспа. После тя кимна към коня и 
Риналу послушно се зае с него. Захапа здраво дръжката на копието и 
задърпа, но едва на третия опит успя да го извади. Освободеният кон 
тромаво се изправи, краката му изглеждаха здрави. Момичето 
успокояващо го потупа по дългата грива, заляла като водопад врата му, и 
се зае да сваля седлото. Блестящите като разтопено злато очи на дракона с 
подозрение следяха движенията й. 
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- Какво смяташ да правиш с ... това? - недоволно попита той, когато 
Алгира захвърли безполезните юзди и шпори, и плесна жребеца по 
хълбока. Щастливо цвилейки, конят с накуцване се отдалечи в степта. 

- Ако искаш да летим заедно, ще ми е нужно поне малко удобство. 
Люспите ти са гладки и остри, хлъзгам се по тях и ме нараняват - обясни 
тя, докато преценяващо гледаше врата на дракона. Макар и доста дебел в 
основата си, той беше по-тънък от тялото на коня, и дължината на 
ремъците щеше да стигне. Риналу направи крачка назад и енергично 
разтърси грамадната си глава. 

- Не се дърпай де! Нищо няма да ти стане. - Вещицата нагласи 
седлото върху шията му и го пристегна отдолу. Като я следеше с 
насоченото си право назад око, драконът недоволно изсумтя. 

- Конят беше ранен и не можеше да носи ездач. А на нас това седло 
ще ни свърши работа - поясни Алгира. 

- Щом пусна животното да си върви, тогава ще се нахраня с човека - 
заяви неотстъпчиво Риналу и раззина паст над дълбоко заспалия лечител. 

- Ние не ядем хора, забрави ли? - сгълча го Алгира, докато 
оглеждаше наоколо. Както и предполагаше, останалите войници не 
смятаха да се връщат, за да довършат безпомощната си жертва. 

- Не, Ти не ядеш хора! - натърти драконът. - Уговорката ни беше 
единствено да не изяждам теб. 

- Хайде да не се караме. Лечителят ми разказа за един добър човек в 
беда. Трябва да отидем в Гулдрум, за да му помогнем. - Алгира с тревога 
усети втвърдения тон на дракона и внезапно осъзна колко много искаше от 
него. Той беше могъщо, интелигентно и емоционално същество, което по 
своя воля беше решило да останат заедно. Но истината беше, че той 
изобщо нямаше нужда от нея, а тя нямаше да изкара дълго без неговата 
закрила. Злият Съветник издирваше и унищожаваше всяка вещица и всяка 
магия. Всяко ухо, което би могло да чуе жестоките му мисли, и всеки глас, 
който би могъл да вдигне хората на борба. 

- Значи "Ние" не ядем хора, "Ние" носим седла, и пак "Ние" 
помагаме на непознати. Ами това, което "Аз" искам? - Мисълта на Риналу 
звънна като изтеглян от ножницата си меч. Младата вещица го изгледа с 
нескрита тревога. Досега не й се беше налагало да подлага лоялността му 
на изпитание и сега не знаеше какво да очаква от летящия си спътник: 

- Но Рин, хората са хора, когато си помагат! 
- А драконите кога са дракони? И те ли - когато помагат на хората? - 

недоволно промърмори Риналу и вирна високо шията си, пречейки на 
вещицата да го яхне. Когато обаче тя го потупа успокояващо в основата на 
сгънатото му крило, той омекна и вече не толкова гневно наведе главата си 
надолу. Не можеше дълго да й се сърди. 
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*** 
 
Гулдрум беше средно голям град, разположен в долината на река 

Селмора. Водният път улесняваше търговията, която беше основният 
поминък на жителите му. А богатствата, които бяха натрупали през 
годините, изискваха защитата на постоянен гарнизон и висока каменна 
стена. Скъпи придобивки, които същите тези богатства лесно бяха успели 
да заплатят. Макар че се намираше доста далече, на Риналу му отне по-
малко от час, за да го достигне. 

Полетът върху седлото се стори на Алгира толкова удобен, че тя едва 
не задряма. Драконът меко се приземи близо до града, като се скри от 
хорските погледи зад един хълм. Когато разбра, че спътницата му 
възнамерява да влезе в крепостта без него, нежеланието му да помогне на 
непознатия Колхадон се смени с тревога за нея: 

- Не ми харесва идеята да отидеш там сама. Хората са опасни и зли. 
Ами ако ти се случи нещо? Нека дойда с теб. Ще ти помагам и ще те пазя. 
Ние никога не се делим, нали така казваше? 

- Но Рин, не можем просто да се разходим по улиците на града и да 
ги помолим да ни предадат затворника. Тогава със сигурност ще ни 
нападнат. Ти ще изпепелиш много войници, но ще пострадат и невинни. И 
накрая ще ни убият, а така на никого няма да помогнем. Остави ме да се 
справя по моя начин и всичко ще бъде наред. Ще изчакам падането на 
нощта и ще се скрия в тъмнината й. Но трябва да отида сама! 

- Добре, но в такъв случай искам да знаеш, че ако нещо ти се случи, 
ако до сутринта не се върнеш при мен, ще изпепеля целия град. Няма да 
оставя жив никой от скъпоценните ти хора. Ако някой реши да ти причини 
зло - просто му кажи каква участ го очаква. 

Градът приличаше на гигантски жив организъм. Хора, конници и 
каруци течаха по улиците му, сякаш кръв пулсираше във вените на 
огромен каменен звяр. По реката доплуваха два големи кораба и си тръгна 
един по-малък. Площадите бяха изпълнени със шум от препирни и 
пазарлъци, който лениво се носеше във въздуха. Врявата достигаше съвсем 
приглушена до хълма, зад който се бяха скрили вещицата и дракона. С 
намаляването на дневната светлина улиците започнаха да опустяват и 
градът полека се унесе в тиха дрямка. Когато слънцето най-накрая залезе, 
дървените порти на крепостта бавно се затвориха като клепачи на 
исполински циклоп. 

Алгира обузда непокорните пламъци на огненочервената си коса, 
като я завърза на конска опашка зад главата си. Така нямаше да й пречи. 
После се обърна към Риналу и го погали успокояващо под брадичката: 

- Не се тревожи, нищо няма да ми се случи. Обещавам ти да се пазя 
така, както самият ти би ме пазил. 

И изчезна в нощта. 
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*** 
 
Крепостната стена беше издигната от хора, които добре познаваха 

занаята си. Висока, отвесна и гладка, тя надеждно пазеше жителите на 
малкото градче. Катеренето по нея беше невъзможно, както лично се убеди 
Алгира. След като се хлъзна няколко пъти надолу по каменния зид, тя 
безпомощно сви юмруци и с ненавист изгледа върха му. Спасителната 
операция беше пред провал още преди да започне. 

- Чудя се дали не бих могъл да помогна? - Въпреки молбата й Риналу 
я беше последвал и неуспехите й искрено го забавляваха. 

Драконът легна на земята и вдигна предната част на тялото си, 
оформяйки удобна стълба. Протегна широкото си крило към каменния зид 
и Алгира с лекота мина по него, подобно на триумфираща армия, държаща 
ключовете от покорения град. 

От вътрешната страна на крепостната стена бяха разположени 
удобни площадки за защитниците й. Стръмни стълби отведоха момичето 
надолу и след миг тя потъна в гъстите сенки на обхваналия града мрак. 
Настойчивият глас на Риналу не напускаше съзнанието й: 

- Кажи ми какво става? Всичко наред ли е? 
- Аз самата почти нищо не виждам в тази тъмнина, значи и мен не 

могат да ме видят. Нищо не ме заплашва, ако това питаш. 
Вещицата безшумно се промъкваше из тесните улички на заспалия 

град. Луната придирчиво подбираше най-красивите облаци, за да се 
премени с тях, нехаеща за мрака, на който обричаше дървените къщи и 
каменните калдъръми отдолу. Алгира беше благодарна за хвърленото 
върху крепостта наметало, по-черно от душата на Съветника. То й 
помагаше да остане невидима. Трябваше да намери затвора, а това 
означаваше да открие голямата група войници, които вероятно го пазеха. 
Не след дълго се сблъска с патрул, обикалящ града. Ако дори един човек 
бе забелязал приближаването на Риналу през деня, то сега тези хора 
търсеха нея. Тя се мушна в една тясна странична уличка, докато 
дрънченето на подкованите ботуши бавно приближаваше. 

Алгира не успя да се обърне, нито дори да изпищи. Една силна ръка 
запуши устата й, друга натисна рамото й към земята. После двете заедно я 
придърпаха още по-навътре в мрака на тъмните сенки, оставяйки видим 
единствено блясъка в разширените й от ужас очи. Смазваща желязна 
прегръдка скова тялото й и го подчини на волята си След един безкрайно 
дълъг миг сърцето й успя отново да удари. След това запрепуска бясно в 
гърдите й като преследван от гладни вълци мустанг. 

Вещицата плахо разпростря съзнанието си наоколо. Това беше 
единственото нещо, което все още контролираше. За своя изненада не 
долови зли помисли в главата на своя нападател. Който и да беше той, 



Сълзите на дракона от Кръстю Мушкаров 21 2. Защитна магия 

изглежда също се криеше от войниците, и поне за момента не смяташе да я 
убива. Иначе да го бе сторил досега. И двамата не желаеха да бъдат чути 
или забелязани. Тлеещата в душата й искрица надежда лумна буйно. Може 
би щеше да се спаси? Може би можеше да се разбере с него? 

Риналу обаче бе усетил ужаса й и напрегнатият му глас отекна в 
съзнанието й като камбана в ясен зимен ден. Гневът му към хората и 
страхът му за нея образуваха взривоопасна смес, която бързо изпълни 
цялото му същество. Той щеше да се появи с цялата ярост на огъня си и с 
цялата мощ на силното си тяло. Да изпепели града като ревяща вихрушка, 
като бълваща пламъци хала. И да изгори и смаже всеки, който се мерне 
пред озъбената му паст. Разкъсвана между необходимостта да го възпре и 
опита си да улови изплъзващата се нишка на мислите на непознатия, 
Алгира се проваляше и в двете. 

"Добре съм, не се тревожи за мен! Само малко се изплаших, но вече 
всичко е наред." - Тя съсредоточи мисълта си върху дракона, опитвайки се 
да го успокои. Но съзнанията им бяха свързани и мислите им бяха общи. 
Нямаше как да го излъже. За да успокои него, трябваше първо да успокои 
себе си. Почти задушаваща се от огромната длан, запушила устата й, тя 
затвори очи и остави ума си да се рее... Покрити със снежни шапки горди 
планински върхове се отразяваха в небесносини езера. Ромолящи 
ручейчета игриво лъкатушеха и се спускаха надолу. Стръмните скалисти 
склонове спъваха зелената атака на дърветата и ги принуждаваха да 
коленичат смирено като храсти. Тя летеше на гърба на Риналу и двамата се 
къпеха във величието на острите зъбери, раздиращи високите перести 
облаци. Широките криле на дракона се плъзгаха над могъщата и сурова 
красота на природата, а зад опашката му изчезваше целият останал свят. 
Без страхове и без грижи, те бяха единствените живи същества. Зеленината 
на земята и лазура на небето им принадлежаха. Сплетените им в едно 
съзнания се носеха отпуснати в унеса на лека дрямка, от която не им се 
излизаше. 

Като през мъгла до Алгира достигна твърдият, леко дрезгав глас на 
човека зад нея, който настойчиво я питаше нещо. Умът на Риналу беше 
спокоен като повърхността на планинско езеро в безветрен ден. Момичето 
вече можеше да обърне внимание на нападателя си, който видимо губейки 
търпение, прошепна в ухото й: 

- Пак питам - коя си ти и защо се криеш от войниците? Да не си 
някоя крадла? 

Тя енергично се опита да отрече, но здравата хватка й пречеше да 
говори, не можеше дори да помръдне главата си. Беше безпомощна като 
играчка в силните му ръце, затова ухапа тази пред устата си. Човекът зад 
нея не издаде никакъв звук, само рязко я завъртя към себе си и я удари 
през лицето с добре премерен замах. Достатъчен да й причини болка, но не 
и да я нарани сериозно. Ако я беше зашлевил с все сила, сигурно щеше да 
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й откъсне главата. Бузата й пламна, а гневът и обидата избухнаха в нея, 
заплашвайки да разрушат изградения с толкова усилия вътрешен покой. 
Алгира усети как дремещият разум на Риналу отново надигна глава и 
наостри уши. Трябваше да действа бързо и тя реши да се възползва от 
току-що възстановената си способност да говори: 

- Аз съм могъща вещица и ако веднага не ме освободиш ще призова 
дракона си, и ще го насъскам срещу тебе. 

- О, имаш си дракон, значи? Чудо невиждано, аз пък имам цели 
седем - по един за всеки ден от седмицата. И всеки е в различен цвят, за да 
ги различавам. 

Алгира почувства как връхчетата на ушите й порозовяха. След миг 
нахлулата от възмущение кръв заля скулите й, после цялото й лице се 
зачерви. Непознатият не просто не й вярваше, той й се подиграваше. 

- Аз наистина имам дракон! Един! Син на цвят! Казва се Риналу и е 
мой приятел. Готов е да направи всичко за мен! - задавено промълви тя, 
след което избухна, неспособна да сдържа повече буйния си темперамент: 

- Пусни ме! Не знаеш колко е опасно да ме държиш в плен. 
Тъмнината пречеше на всеки от тях да разгледа другия, но погледите 

им блестяха, изпълнени с ненавист. Луната за миг се показа високо в 
небето, като грубо прекъсна страстната целувка на два тъмни облака. 
Макар и слабичка, Алгира бе доста висока. Мъжът обаче се извисяваше с 
цяла глава над нея и снизходително я гледаше отгоре. Той едва сега 
забеляза лъка, който се подаваше над лявото й рамо. 

- Къде си тръгнала с това смешно оръжие? Да не би да се мислиш за 
войн? 

Гигантът изгледа с пренебрежение тънките й рамена и деликатната й 
фигура. Лека иронична усмивка се плъзна по устните му: 

- Може да си дребничка, но смелост не ти липсва... Да дойдеш тук 
съвсем сама... И какво търсиш навън през нощта? 

- Това те интересува само ако можеш да ми помогнеш! - Момичето 
вече се беше овладяло и в гласа му звъннаха метални нотки. - Кой си ти? 

- Казвам се Салдемир и съм войник. Не, всъщност още не мога да 
свикна с мисълта, че съм дезертьор. Някога имах чест и гордост, и можех 
да гледам хората в очите. А не да се крия като чумав плъх дори сам от себе 
си. Преди години, когато кралицата беше още жива, армията беше вярна на 
краля. Биехме се по всички граници на земите ни и възпирахме 
напиращото отвсякъде зло. Воювахме с дивашките орди на запад и с 
пълчищата орки на изток. Сражавахме се с огромните нерфолди от север и 
с легионите на прокълнатите от юг. Печелехме сраженията, но губехме 
другарите си. А с всеки от тях губехме и по нещо от себе си. Но знаехме 
защо се бием и умираме, и смъртта не ни плашеше. Защитавахме 
кралството и народа си. После всичко се промени. След смъртта на 
любимата на хората кралица кралят се предаде на мъката си, а неговият 
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съветник пое командването. Занемари опазването на границите и ни 
насочи срещу хората. Превърна ни в шайка главорези, убиващи по негова 
заповед. Ако някой дръзнеше да вдигне глас и да оспори властта му, 
останалите опожаряваха цялото село на размирника. Убивахме жени и 
деца, нашите жени и деца, разбираш ли? И тогава не издържах и се махнах. 
Загубих честта си, наруших клетвата си за вярност, и станах презрян 
беглец. Но повече не можех да продължавам, не можех... 

Очите на Салдемир помръкнаха от гнева и мъката, които го бяха 
завладели. Хватката му неволно се стегна още повече, причинявайки болка 
на младата вещица. В очите й избликнаха сълзи, но гласът й прозвуча все 
така твърдо: 

- Войнските ти възходи и падения не ме интересуват. Ще ме пуснеш 
ли, или да повикам дракона си? Тогава ще има още един опожарен град - 
този тук! - изсъска тя едва чуто, докато безуспешно се мъчеше да се 
отскубне. 

Мъжът се взря в блесналите й светлокафяви очи. За миг погледите 
им се кръстосаха в беззвучен, но ожесточен дуел. Сблъскаха се волите, а не 
телата им, но макар и кратка, схватката постави на изпитание самото им 
желание за победа. Този мисловен двубой се печелеше не от силата, а от 
каузата. Салдемир внезапно я освободи и отстъпи назад, вдигайки ръце: 

- Не ти желая злото и оценявам решимостта ти. Патрулът вече 
отмина, така че можеш да си вървиш. Само един съвет: лъкът ти може и да 
е полезен на открито, но вътре в сграда няма да ти свърши много работа. 
Ето, вземи това. - Той измъкна един дълъг кинжал от колана си и го 
подхвърли към Алгира. Тя ловко го улови и с пренебрежение погледна 
тънкото му острие. После посочи с поглед големия му меч: 

- Ако наистина искаш да ми помогнеш, дай ми истинско оръжие. 
- С радост бих ти го дал, за мен няма да е проблем да си намеря друг. 

Но повярвай ми, твърде тежък е за теб. Дори да успееш да го вдигнеш и да 
замахнеш, той ще те води, а не ти него. Кинжалът, от друга страна, е малко 
и леко оръжие, и е много по-подходящ. Защото твоето предимство е 
бързината и ловкостта ти, а не грубата сила, необходима за боравене с този 
меч. 

Той набързо й показа двата захвата на оръжието - с острието 
насочено към палеца или към дланта й. Обясни й как да напада и да се 
защитава, и видимо остана доволен от новия си ученик: 

- Обхватът на кинжала е малък, но можеш с лекота да парираш всяка 
атака. Но ти така и не ми каза какво те води в малкото ни и не особено 
гостоприемно градче. 

- Търся един човек, който се намира в тукашния затвор. 
- Значи се опитваш да стигнеш до единственото място в тази окаяна 

крепост, където никой не иска да попадне. Виждаш ли онази висока 
четвъртита кула? Горе е разположена наблюдателница, а в подземията й се 
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намира затворът. Ако онзи, когото търсиш все още е жив, той със 
сигурност е там. Но трябва да те предупредя, че макар влизането да е 
трудно, излизането е просто невъзможно. Дано да имаш план и то добър. 

- Би могъл да дойдеш с мен и да ми помогнеш? - без особена 
надежда в гласа си попита Алгира. 

- Ами аз ти помогнах. Дадох ти оръжие и посока. Не искай повече от 
мен. Когато разбраха, че съм дезертирал, хората на Съветника решиха да 
покажат нагледно какво се случва с такива като мен. Да ме дадат за 
пример, за да откажат следващите. Затова отведоха сестра ми Лиандра при 
него. От тогава мина почти седмица, а никой не е чувал нищо за нея. 
Трябва да я открия час по-скоро и да спася... каквото е останало за 
спасяване... Ако ме убият, кой ще я намери? И кой ще отмъсти за 
поруганата й чест? Или за безчестната й смърт, което е по-вероятно? 
Съжалявам, но моят живот не ми принадлежи, той е отдаден на друга 
кауза. 

Алгира кимна разбиращо. Помощта на могъщия войн би била добре 
дошла, но не можеше да го вини за избора му. Тя му благодари набързо и 
се отправи към кулата. За съжаление нямаше план, липсваше й военното 
обучение на Салдемир. И когато стигна до площада пред високата 
наблюдателница, тя с огорчение трябваше да признае, че той бе имал 
право. Дебелата дъбова врата беше здраво залостена и се пазеше от 
шестима добре въоръжени стражи. 

Младата вещица обаче не беше свикнала да се отказва. Тя заобиколи 
кулата отзад и със задоволство установи, че в зида между камъните имаше 
тесни процепи. След миг се прилепи до стената, после гъвкавото й тяло се 
заизвива като гущер нагоре. Скоро достигна един прозорец и се промъкна 
през него. Бързо се спусна по стълбите и се озова в задушливия полумрак 
на коридор, оскъдно осветяван от две мъждукащи факли. Тук обаче 
късметът й свърши. 

Дългият ред килии, разположени от двете страни на малка зала, се 
охраняваше от двама стражи. Те оживено се препираха за нещо, докато 
хвърляха зарове от малка чаша върху мазен поднос за храна. Пресушените 
чаши и празния съд за вино, захвърлен в близкия ъгъл, даваха на Алгира 
някаква надежда. Тя гневно сви тънките си устни. Не беше стигнала чак 
дотук, за да се отказва на самия край. 

Промъкна се предпазливо до увлечените в играта пазачи и с рязко 
движение измъкна малката трикрака табуретка изпод единия от тях. Още 
докато той падаше, тя я стовари с цялата си сила върху главата му. Ударът 
й въобще не беше толкова мощен, колкото й се искаше. Тя просто нямаше 
необходимата мускулна маса. Въпреки това стражът рухна на земята в 
безсъзнание. 

Вторият обаче скочи на крака и сграбчи подпряното на стената до 
него копие. Уверен в превъзходството си, на него и през ум не му мина да 
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извика за помощ. Алгира улови вълните на презрение и омраза, изпълващи 
съзнанието му. А живата картина на това, което щеше да й направи щом я 
победеше, я накара да издаде тих вик на ужас. 

Трябваше да се успокои. Уплашена нямаше да си помогне. А ако 
Риналу доловеше страха й щеше да стане още по-лошо. Тя си отдъхна 
облекчено, когато установи че съзнанието на дракона още се къпеше в 
сладостната нега, в която го беше потопила. Нямаше нито време, нито сили 
да го успокоява отново. 

Копието разсече въздуха с тихо свистене и Алгира едва съумя да се 
извърти настрани. Помръкналото от сумрака острие премина на 
сантиметри пред корема й. Войникът бързо го издърпа назад и с псуване 
замахна за нова атака. Момичето се хвърли на мръсния под и се 
претърколи настрани, докато тежката пика прелиташе над нея. 

На открито дългото копие беше страшно оръжие. Обсегът му беше 
голям и то с лекота поразяваше противника си отдалече. В тесния коридор 
обаче тази негова сила можеше да се превърне в слабост. Ако успееше да 
се озове зад раздиращото плът и кости острие, тя щеше да остане, макар и 
само за миг, неуязвима за него. Алгира проумя това, докато изстрелваше 
лекото си тяло нагоре. Ловко сграбчи дръжката на копието и се плъзна по 
нея като змия. Стражът недоумяващо примигна, когато тя опря кинжала си 
в гърлото му. 

- Веднага пусни пиката! На земята! Не се шегувам, не ме карай да те 
убивам! - Тъничка струйка кръв обагри острието на оръжието й, 
показвайки недвусмислено нейната решимост. 

- Точно така. А сега я ритни. Ти си превърнал убиването на хора в 
работа, в нещо от което да получаваш пари. И с това си продал частица от 
душата си. Малка частица наистина, но нали душата ти също е малка! 

- Но аз само... 
- Знам, знам. Следвал си заповеди, не си имал друг избор. Само че 

човек винаги има избор. Понякога може да избира между по-голямо и по-
малко зло. Друг път - между по-голям и по-малък позор. Ти например си 
можел да напуснеш тази кървава служба и да си намериш по-почтена 
работа. Искам да запомниш, че от тук насетне живееш подарен живот. 
Опитай се да направиш нещо добро през остатъка му. Сега отключи 
килията на Колхадон. Надявам се, че знаеш коя е? 

Ръждивата ключалка със скърцане се подчини, след това затворник и 
тъмничар бързо размениха местата си. Като се опитваше да успокои 
дишането си, самата тя още неразбрала какво точно се беше случило току-
що, Алгира критично огледа придобивката си. 

На пръв поглед плячката не изглеждаше особено ценна. Дребен и 
прегърбен, покрит с пресни синини и още кървящи рани, старецът нямаше 
вид на нещо, което си струваше да бъде спасявано. Като подкрепяше 
мъчителните му стъпки, вещицата бавно го поведе към изхода, като се 
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чудеше как да го измъкне. Повика дракона в съзнанието си и му обрисува 
високата кула, в чието подземие се намираха. 

- Намерих човека когото търсех и вече излизаме навън. Трябва да ни 
грабнеш от площада много бързо, защото има доста войници. А ако им 
дадем време да се организират, ще дойдат още повече, и няма да се 
измъкнем. Стой наблизо и чакай! 

Отзад старецът я подръпна за ръкава, немощно и нетърпеливо в 
същото време. Гласът му беше тих, сух и дрезгав, но звучеше повелително, 
сякаш можеше да мести планини: 

- Я чакай малко, моме! Обърни се към мен, дай да те видя... А-а, знам 
те аз какво си. Ти си вещица, дъщеря на вещица. Погледни ме, виж вътре в 
мен. 

Алгира се взря в прозрачните му, почти безцветни очи. Те приличаха 
на дълбоки планински езера под снежнобелите му вежди. Толкова 
дълбоки, че стигаха чак до душата му. В съзнанието й се запремятаха 
неговите объркани и неподредени мисли. Задъхани, пърхащи, препускащи 
едни през други спомени и емоции. За миг, по-дълъг от целия й живот, 
историята на Колхадон протече пред погледа й. 

Глад, мизерия и борба за оцеляване. Младежки блянове за слава, 
битки и подвизи. Беззвучна експлозия на изпепеляваща и опустошаваща 
любов. Изгаряща, по-ярка от слънцето. Бяла светлина, изтъкана от 
ослепителна красота. Не виждам. Отдавам себе си на теб, разтварям се и 
потъвам, оставям се на милостта ти. Не ме наранявай, както аз не бих 
могъл да те нараня. Кратки мигове на безумно щастие. Пронизваща болка 
от загубата. Унищожена и празна душа. Сам! Чернота и безпътица. Без 
смисъл и без надежда. Накъде? И защо? Тайната! Трябва да опазя тайната! 
Животът ми е посветен на съхраняването на тайната. Това му дава смисъл. 
Това ми дава посока. Болка! Толкова много болка... 

Съзнанията на двамата се сляха в едно, в изумителен водовъртеж от 
събития и чувства. Когато Алгира омаломощена се свлече на пода, 
старецът едва чуто промълви: 

- При угасналия вулкан Белманди, на север от Гъндамил трябва да 
идеш. И в кратера му да влезеш. От много зими там не е стъпвал човешки 
крак, но ти трябва да отидеш. Защото древната тайна на магията там се 
пази. 

Момичето не вярваше на ушите си: 
- Познаваме се само от минута, а ти вече ми каза това, което след 

седмици мъчения насилниците ти не са могли да измъкнат от теб? Защо 
реши, че можеш да ми се довериш? 

- Защото надникнах в душата ти, така както ти надникна в моята. И 
видях че тя е чиста, и не може да бъде пречупена. Навлизането в 
съзнанието е път с две посоки. Досега не си знаела, че трябва да внимаваш, 
че оставаш открита и уязвима. Майка ти не те е предупредила за това. Не 



Сълзите на дракона от Кръстю Мушкаров 27 2. Защитна магия 

бива да пускаш всекиго в ума си. Но не бой се, аз ще те науча. Ще ти 
разкажа всичко, което трябва да знаеш за магията. Как да я призоваваш и 
как да я укротяваш. Как да говориш с нея и да я слушаш. Как да я 
управляваш и как да й се подчиняваш. През целия си живот съм търсил 
тъкмо теб. Дългият ми път е бил подготовка за нашата среща. И ето че най-
накрая те намерих... 

Младата вещица се почувства неловко, защото старецът я гледаше 
като богиня. Сякаш очакваше от нея с едно махване на ръката си да сложи 
край на всяко насилие и всяка неправда. Тя не разбираше с какво беше 
заслужила такова високо доверие, но краката й се подкосиха от мисълта, че 
може да не успее да го оправдае. 

- Добре, но първо да се махнем от тук. После ще отидем до твоя 
кратер заедно, и заедно ще разкрием тайната му. 

Старецът я изгледа тъжно: 
- Дете мое, склоновете на вулкана са непристъпни. Те са толкова 

стръмни, че никой не може да ги изкачи. Дори на младини не можех, а 
знаеш ли само колко пъти опитвах. Тази тайна се предава в семейството ми 
от баща на син. И всеки се опитва да я достигне. И всеки се проваля. 

- Е, сега ще е различно. Въобще няма да ни се наложи да се катерим, 
защото ще стигнем до кратера на крилете на дракон. 

- С дракон, казваш? Е, така може и да стане. Но преди да ти разкрия 
тайната на защитната магия, искам да ми обещаеш, че ще я използваш 
само за да носиш добро на хората. Че няма да бързаш да съдиш и никога 
няма да наказваш някого, когато си гневна, или за отмъщение. Искам да ми 
обещаеш да слушаш сърцето си, защото то никога няма да сгреши. 

Алгира объркано се почеса по удивено вдигнатата си вежда: 
- Но това е защитна магия, как бих могла да злоупотребя с нея? 
- Когато я усвоиш добре, ще можеш да раняваш, и дори да убиваш с 

нея. Като всяко нещо и магията има две страни. От теб и от това как я 
използваш, зависи коя страна ще се прояви. Всяко нещо, създадено за 
защита, може да се използва и за нападение. Всичко може да бъде 
покварено и с всяка сила може да се злоупотреби. Затова бях готов да 
отнеса тайната си в гроба, но не и да я споделя с неподходящия човек. Но 
съм сигурен, че с теб няма да сгреша. 

Колхадон изведнъж млъкна, а живите му очи замряха, втренчени 
неподвижно в една точка. От гърдите му се подаде острият връх на копие и 
той бавно се свлече на пода, протягайки ръка към Алгира. Зад него 
зашеметеният войник се беше свестил и сега ревна с пълно гърло: 

- Затворникът бяга! 
- Старият баща... на тримата сина... ще ти покаже... входа... - 

Старецът вече не можеше да говори, устата му се пълнеше с кръв от 
пронизаните му гърди. Алгира бе доловила последните мисли на 
угасващото му съзнание. Обикновено усещаше само емоциите от хорските 
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умове и различаваше едва отделни откъслечни образи. Но този път чу 
думите на стареца толкова ясно и отчетливо, сякаш четеше съзнанието на 
Риналу. 

Тежката порта на кулата с трясък се разтвори и през нея 
заприиждаха войници. Пътят й за бягство беше отрязан. Алгира се затича 
нагоре по витата стълба, по която беше дошла. Един поглед, хвърлен през 
тясно прозорче в кръглата стена, й разкри ужасяващата гледка на бързо 
изпълващият се с копия и брони площад. Тя продължи да се изкачва, и 
като събори някакъв дремещ страж, се озова на малка площадка на върха 
на високата сграда. Шумът, който я преследваше отдолу, не предвещаваше 
нищо добро. Трябваше да се маха веднага. Драконът обаче никъде не се 
виждаше. 

- Ри-и-и-и-н! - пронизително изпищя мисълта й, призовавайки 
съзнанието му. - Рин, къде си? 

Мракът й отговори с тихия плясък на нощни криле: 
- Тук съм. Но няма къде да кацна. Скачай! 
Първите войници вече подаваха върховете на оръжията си през 

тясната таванска вратичка, а тя нямаше къде повече да бяга. Момичето 
едва различи тъмния силует на прелитащия покрай кулата дракон. Хвърли 
се върху него, но не прецени добре скоростта му и се хлъзна по гладкото 
люспесто тяло. Ужасена полетя надолу, към покрития с камъни площад. 

Остър писък раздра тънкото було на тъмнината. Някъде в нощта 
пронизително крещеше жена. Алгира с изумление установи, че чуваше 
собственият си вик, отразен от грубо дяланите плочи на бързо 
приближаващият се площад. Но нямаше да успее да се разбие върху тях. 
Чули крясъка й, войниците погледнаха нагоре и вдигнаха срещу нея 
дългите си копия. 

Краят на гъвкавата драконова опашка се уви около крака й, и тя 
увисна под масивното тяло на Риналу като уловена на въдица рибка. Той 
беше проследил падането й и сега бързо се отдалечаваше от смъртоносната 
кула с всеки мах на мощните си криле. 

- Защо си сама? Не трябваше ли да доведеш още някой със себе си? - 
незаинтересовано се осведоми той. 

- Да, трябваше, но нещата малко се усложниха. Бягай сега! 
- Нещата винаги се усложняват, когато са замесени хора! - недоволно 

промърмори той. - Цяло чудо е, че си невредима. Изобщо не трябваше да 
идваме. 

Алгира виновно мълчеше и мислеше за смъртта на стареца. 
 
*** 
 
В нощта се надигна тих вятър. После полека се усили. Като грижлив 

и опитен пастир той поведе на изток стадото си от облаци. Към далечния 
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хоризонт, където ги очакваха нови и по-богати пасища. Луната най-накрая 
успя да изгрее, след като така дълго се беше готвила за тържествената си 
поява на небето. Звездите ярко блещукаха, очаровани от блясъка й. 

Някъде в смълчания град Салдемир гледаше след отдалечаващият се 
крилат силует. Когато за миг контурите му се откроиха отчетливо на фона 
на голата луна, къпеща се безгрижно в нощта, войнът замислено потърка 
брадата си и едва чуто прошепна: 

- Виж ти! Значи все пак не е излъгала. Наистина има дракон. 
 
*** 
 
Риналу се приземи в края на една малка горска поляна, близо до 

криволичещо бистро поточе. Когато Алгира се изправи на крака, леко 
олюляваща се от скорошните си премеждия, той се завъртя около нея, като 
критично я оглеждаше от всички страни: 

- Имаш ли нещо счупено? Налага ли се да плача? Знаеш, че не 
обичам... 

Вещицата едва намери сили да се усмихне. Сълзите на дракона се 
бяха оказали лечебни, но за съжаление дори те не можеха да излекуват 
зейналата в душата й рана от смъртта на Колхадон. 

- Добре съм, не се тревожи за мен. Един добър човек загина днес. А 
аз не успях да му помогна. Това ме гнети, но не можеш да ми помогнеш. 

- И сега какво? 
Момичето се замисли за миг, после плахата й усмивка стана по-

уверена, а очите й грейнаха от щастие: 
- Утре с първите слънчеви лъчи тръгваме към вулкана Белманди. Там 

имаме малко работа и после сме свободни. Обещавам! 
- Предполагам, че няма начин да те разубедя? - тъжно въздъхна 

драконът. 
- Човекът живя и умря, за да сподели с мен своята тайна. Не мога да 

не уважа последната му воля. 
Легнал на хладната земя до вещицата, Риналу внимателно я закри с 

крилото си като голяма жива палатка. Така той я пазеше както от нощния 
студ, така и от дебнещите в тъмнината хищници. Воят им се разнасяше 
някъде далече, но те не се осмеляваха да приближат. 

 
*** 
 
Върхът на вулкана се губеше високо в облаците. Може би затова 

Риналу и Алгира не забелязаха веднага огромната тъмна канара, която се 
откъсна от мястото си и бавно пое по стръмния склон. Но не се изтъркаля 
надолу, както можеше да се очаква от една мъртва скала, а лениво тръгна 
нагоре към ръба на кратера. Еднакво невярващи, драконът и вещицата 
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впериха погледите си в нея, като се опитваха да проумеят невероятната 
гледка. Очите им не ги лъжеха, каменната грамада наистина се движеше. 
Но не беше каменна, а жива, защото нещото в горната й част, което 
приличаше на глава, се завъртя след тях, за да проследи полета им. Късите, 
но много широки крака, подобни на разклонени в долната си част дънери, 
без труд поддържаха гигантското тяло на нерфолд. Алгира го разпозна по 
описанието на Салдемир - гротескна кръстоска между оживяла скала и 
вкаменено дърво. Какво ли диреше сам толкова на юг? 

Чудовището беше значително по-голямо от къща, приличаше повече 
на малък замък. Агресивен замък, който мразеше всичко живо и копнееше 
за смъртта му. Момичето се почувства в безопасност високо горе, на 
крилете на летящия Риналу. Но се зачуди какво ли би било да срещне 
нерфолда в битка на земята, както войнът й беше разказал. 

Гигантската жива канара недоволно изгледа прелитащия покрай нея 
дракон, след това внезапно изскубна една от четирите си ръце. Крайникът 
се изправи и заостри, като заприлича на гигантско копие с размерите на 
средноголямо дърво. После нерфолдът го запрати след тях. Риналу се 
усмихна презрително и направи остър завой надясно, но живото летящо 
оръжие го последва. Драконът се стрелна наляво в безуспешен опит да се 
измъкне от повратливия си враг. И едва когато рязко набра височина, 
преследвачът му загуби скорост и желание да продължава гонитбата. 
Омаломощен се насочи към очакващият го на земята стопанин, който с 
неподозирана за размерите си ловкост го улови във въздуха и отново го 
хвърли след тях. След това изтръгна още една от ръцете си и ги замери и с 
нея. 

Алгира едва смогваше да се задържи върху седлото на дългата шия 
на Риналу. Той бясно редуваше десни и леви завои, издигаше се стръмно 
нагоре или стремглаво се гмуркаше надолу. Земята и небето се завъртяха в 
някакъв безумен танц, като постоянно сменяха местата си. Погледът на 
младата вещица вече не успяваше да различи нищо, а ушите й пищяха от 
бързите промени на височината. Смутен и недоволен от развоя на 
събитията, драконът реши да опита нещо ново. Той се издигна над хребета 
на вулкана и се спусна в кратера. Когато полетът му се стабилизира, 
момичето успя да разгледа ширналото се под тях изумрудено езеро. В 
продължение на стотици години гигантската каменна купа се бе пълнила с 
дъждовна и ледникова вода, която нямаше къде да избяга. 

В далечния край на назъбената брегова линия Алгира забеляза 
високо вековно дърво с три огромни клона, протегнали се към небето като 
ръцете на просяк. Без да е сигурна, че това беше имал предвид стареца, тя 
го посочи на дракона и той послушно се насочи натам. Едно огромно 
копие се появи от облачната покривка на планинското било зад тях и ги 
последва. 
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Риналу се гмурна стръмно надолу, към гладката зелена повърхност. 
На метри над нея разпери широко сините си криле и рязко намали 
скоростта си. После ги прибра плътно до тялото си и се превъртя с гърба 
надолу, изсипвайки ужасената си ездачка в ледените планински води. Вече 
без товар се издигна стръмно нагоре, увличайки живото копие след себе 
си. 

- Свърши това, за което дойдохме. Аз ще се погрижа за нашия 
приятел. 

Младата вещица едва доплува до брега, чувството й за равновесие 
все още беше напълно объркано. Никъде наоколо не се виждаше нито 
човек, нито къща, нито поне някакъв знак. Нямаше нищо освен голи скали, 
покрити тук-там с лишеи. Докато отчаянието бавно я обземаше, тя се сети, 
че Колхадон не й бе споменал нищо за езерото. Възможно ли бе 
информацията му да е толкова стара, че да предшества излялата се тук през 
вековете вода? Защото ако беше така, значи имаше надежда. 

Тя колебливо се върна до езерото и се гмурна в него. Не беше добър 
плувец и го знаеше. Не можеше да задържа дъха си дълго, а сега сигурно 
щеше да й се наложи. Водата беше изключително бистра и Алгира лесно 
откри това което търсеше. Широк подводен вход я примами към 
вътрешността на пещера, която някога навярно е била суха. Като гребеше с 
длани и риташе с пети, момичето последва извиващият се като змия 
коридор. Ставаше все по-тъмно и все по-студено, или поне на нея така й се 
струваше. Червени кръгове се завъртяха пред очите й, а лишените й от 
въздух гърди напразно молеха за поне още едно вдишване. Тя понечи да се 
върне, но бързо се отказа. Вече беше влязла твърде навътре. Можеше да 
направи още само две-три загребвания, преди немощта на тялото й да 
предаде силата на волята й. Нима такава щеше да е съдбата й - да се удави 
във вулканичен кратер, последвала лудостта на един непознат? 

Протегна ръка нагоре и този път не напипа каменния свод на тунела. 
Подаде глава в малка скална ниша и с наслада вдиша влажния и застоял 
въздух, пропит с миризмата на гниеща дървесина и мухъл. Но на нея й се 
стори толкова сладък и ароматен, толкова дъхав и опияняващ, сякаш 
идваше от някоя горска полянка, пълна с цъфнали цветя. Дори й се стори, 
че чува безгрижното жужене на пчелите, преди треперенето на 
преохладеното й тяло да я върне в реалността. 

Останала почти без дъх, тя изпълзя на брега и се изправи. Мокрите й 
дрехи тежаха и неприятно лепнеха по нея й. Накъде отзад тътен, грохот и 
огнено сияние белязаха началото на титанична битка между дракон и 
нерфолд. 

Оскъдната слънчева светлина неохотно навлизаше в мрака на 
тясната пещера. Сякаш всеки лъч поотделно се спираше на входа и бавно и 
старателно избърсваше краката си, преди да влезе и да се огледа наоколо. 
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После минаваше през ръбовете на леките вълни, набраздили водната 
повърхност, и изтощен хвърляше бледи отблясъци по каменните стени. 

Нямаше нищо. Пещерата беше празна, съвсем празна. Момичето 
чуваше ехото от всеки удар на сърцето си и от отривистото си накъсано 
дишане. Но освен тези звуци в пещерата нямаше нищо друго. Старецът 
беше глупак, или пък тя беше глупачка, задето му беше повярвала. 
Напразно беше рискувала живота на Риналу, както и своя. Погледът й се 
задържа малко по-дълго върху един камък в далечния край. Може би все 
пак имаше нещо? 

Докато очите й още привикваха с мрака, Алгира с почуда се зае да 
разглежда една малка пирамида на пода. Стените й бяха съвсем гладки, 
така че не можеше да е просто камък. Но пък ако беше човешко творение, 
беше направена от някакъв странен жълтеникав метал, какъвто вещицата 
никога досега не бе виждала. Тя я докосна за миг и веднага отдръпна 
ръката си. Повърхността на пирамидата беше хладна като лед и гладка 
като течаща вода. Приличаше на част от пещерата, но беше изкуствена. 
Беше направена, но не от човешки ръце. Само магия можеше да създаде 
такъв вълшебен предмет. 

Макар и съвсем мимолетен, допирът на ръката й имаше последствия. 
Тайнственото творение се озари от мека светлина, която изтръгна от 
тъмнината грубите скали наоколо. В главата на вещицата се разнесе тих и 
спокоен глас. Не, това не беше глас, а нечие ярко съзнание, което се 
докосваше до нейното. Протегната в мрака ръка, която я поведе нанякъде. 
И тя я последва без да се противи. 

Пирамидата я учеше на търпение и себепознание. Учеше я как да 
слуша и как да възприема живота около себе си. Как да отвори съзнанието 
си за света и как да управлява света със съзнанието си. Разказа й за сили, 
които я ужасиха. И разкри пред нея възможности, които я удивиха. С 
магията можеше да лекува и да наранява. Да защитава и да убива. Всичко 
зависеше от нея, от нейните решения и нейните действия. И тази власт да 
се разпорежда със съдбите на толкова много хора изведнъж я ужаси. 
Почувства се дребна и недостойна, с нищо незаслужила такава сила и 
отговорност. Едва сега разбра думите на Колхадон и това, което старецът 
беше поискал от нея. И осъзна, че той бе издъхнал пред очите й, недочакал 
нейното обещание. 

Тя долепи една до друга двете си ръце, обърнала леко присвитите си 
длани нагоре. Сякаш държеше мъничко и много нежно цветче в тях. 
Защото колебливото, трепкащо пламъче на магията, която вещицата се 
опитваше да призове, беше крехко и деликатно като живо и плашливо 
животинче. Алгира издиша дълбоко, като се опита да изчисти главата си от 
всякакви мисли. Не беше трудно, майка й отдавна я беше научила как се 
прави. А може би още при раждането й беше предала тази способност с 
кръвта си? Или пък по-късно - с млякото си? Младата вещица се замисли 
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дали контролът над магията всъщност не се коренеше в умението да слуша 
и да говори със съзнанието си? 

Между събраните й длани неуверено се появи малко синьо кълбо. То 
беше почти прозрачно и слабо светеше в мрака на пещерата. Сиянието му 
потрепна няколко пъти и беззвучно се стопи, отстъпвайки път на 
тъмнината. Алгира упорито присви устни и го повика отново. Този път 
сферата от синя светлина беше по-плътна и се задържа доста по-дълго. 
Поддържането й обаче беше изтощително. 

- Получава се... Трябва само... Не разбирам защо... А, да, ясно... - 
мърмореше тихо младата вещица с поглед, забит в загадъчния камък пред 
себе си. 

Под гладката като вода повърхност на пирамидата се криеше 
безбрежен океан от знание, от който тя едва бе гребнала със шепа. 
Изведнъж проумя, че това далеч не бе всичко, което магическият предмет 
имаше да предложи. Беше по-скоро началото, първият от много уроци. 
Малка стъпка от дългия път на познанието, който й предстоеше да 
извърви. А може би беше изпитание, което трябваше да провери 
пригодността й? Да отсее достойните от неподходящите? 

Мислите на Риналу нахлуха в широко отвореното й съзнание: 
- Съжалявам че те прекъсвам, но дали не би могла да побързаш 

малко? Оказва се, че нерфолдът изобщо не гори. И започвам да се 
уморявам да бягам от летящите му ръце... 

Алгира припряно дръпна гладкия камък. Искаше да го вземе със себе 
си, за да изучи тайните му. Но се оказа, че не може да го помръдне. Дали 
защото беше твърде тежък, или понеже бе здраво закрепен за скалния под, 
той упорито отказваше да напусне пещерата. 

- Пак ще дойда! - обеща твърдо вещицата. 
- Ще те чакам - простичко й отвърна пирамидата. 
Обратният път беше много по-лек, сега момичето знаеше, че може да 

преплува подводния тунел. Веднъж вече го беше направила. Излезе от 
водата и се изтръска колкото можа. После прибра лъка и колчана си, които 
бе оставила на брега, и седна на една ръбеста скала. Не й се наложи да чака 
дълго. Огромна бледа сянка се спусна към нея от облачното небе. 

Алгира се отправи към дракона, цялата мокра и сияеща от щастие. 
Изгаряше от нетърпение да сподели тайните на магията: 

- Рин, няма да повярваш какво научих, невероятно е! Искаш ли да ти 
покажа? Ама разбира се, че искаш, гледай сега! 

- Ще ми показваш после, сега е време да се махаме! - охлади той 
ентусиазма й. 

Момичето обидено нацупи устни, внезапно спомнило си нещо: 
- Ти ме изпусна! 
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- Не съм те изпускал! - смутено пристъпи от крак на крак Риналу, 
докато погледът му я отбягваше. - Пуснах те във водата, защото не исках 
да пострадаш. Само щеше да ми пречиш да се бия с нерфолда. 

- Ами ако той те беше убил, как според теб щях да се измъкна от 
тук? 

Драконът внимателно издиша към нея струя от най-студения си 
пламък и я обгърна с него. Само след миг мокрите й дрехи и развялата се 
като знаме коса бяха съвсем сухи. Алгира с благодарност кимна и обгърна 
врата му, за да се изкатери към очакващото я седло. После обезсилена се 
отпусна в него. 

- Предлагам да минем от другата страна на кратера, за да заобиколим 
нерфолда - каза тя, докато Риналу издигаше нагоре. 

Въздухът над далечния хребет на вулканичния кратер беше чист и 
ясен, изпълнен с довяван отнякъде аромат на борова смола. Ниското 
утринно слънце беше започнало да разчиства облаците и мъглите, макар че 
все още не успяваше да наложи властта си навсякъде. Острите зъбери 
хвърляха дълги и тежки сенки, в които се спотайваше невидима опасност. 

Едва напуснали гигантската купа на вулканичния връх, драконът и 
спътничката му бяха нападнати от втори нерфолд. Той беше по-малък, но и 
по-подвижен от първия, а запратените от него ръце летяха по-бързо. 

Риналу се извиваше бясно, опитвайки се да се изплъзне от 
преследващите го живи копия. Те преградиха пътя му към откритото небе 
и го принудиха да се снижи към стръмния външен склон на кратера. 
Вниманието на дракона беше изцяло погълнато от тях. Затова когато 
Алгира видя новата заплаха, тя не направи нищо, с което да наруши 
концентрацията му. 

За целия си кратък живот момичето нито веднъж не беше виждало 
нерфолд, доскоро даже не бе чувало това име. А сега за няколко часа 
срещна три и кой знае колко ли още се навъртаха наоколо. Сякаш някаква 
невидима сила ги привличаше към кратера, в който беше скрита 
магическата пирамида. Това едва ли беше случайно. Ами ако тъкмо 
загадъчният предмет беше причината те да са тук? Ако тъкмо до него се 
опитваха да стигнат през непроходимите склонове на вулканичния кратер. 
Каква ли можеше да е връзката между тях? 

Третото чудовище запрати след тях само една от ръцете си, но тя 
беше огромна. Тежкото острие ги приближаваше от дясно и нищо не 
можеше да го спре. В отчаянието си вещицата вдигна длан и за един 
кратък миг между два удара на сърцето си успя да призове магията. 
Почувства как тя преминава през тялото й като живителна влага през 
сухото чакълесто русло на пресъхнала река. Слабата й човешка ръка вече 
не беше нейна. Беше просто инструмент, през който се изливаше някаква 
ужасяваща чужда мощ. Животът й не беше нейн, защото беше разменна 
монета в сделка за живота на дракона. Жизнената й сила беше цената, 
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която магията изискваше за помощта си. И Алгира я плати без да се 
колебае. Точно преди живото копие да прободе смъртоносно Риналу, на 
пътя му се изпречи непробиваема стена, изтъкана от бледосиня защитна 
магия. 

Драконът изненадано погледна към дясното си крило, доловил тихия 
тътен, който се разнесе някъде откъм гърба му. Отдъхна си с облекчение, 
когато видя вещицата на седлото, но веднага след това тревогата му се 
засили. Главата й беше клюмнала безсилно надолу, а дългите й червени 
коси се мятаха в безпорядък пред лицето. Изглеждаше сякаш просто е 
заспала, но Риналу знаеше, че не беше. Защото вече не чувстваше 
съзнанието й в своето. Не чуваше бодрия й глас и закачливия й смях. За 
първи път откакто я беше срещнал, той беше останал напълно сам. 

С отчайваща яснота осъзна колко се беше привързал към нея и колко 
щеше да му липсва, ако нещо й се случеше. Плавно кацна в подножието на 
угасналия вулкан, далече от обсега на летящите ръце на нерфолдите. 
Внимателно изсипа момичето на земята, като я подпираше доколкото 
можеше с крилото си. Тъничкото й тяло лежеше неподвижно, без всякаква 
следа от живот. Риналу се опита да пророни поне една сълза, но не успя, 
защото тревогата беше пресушила очите му. Пък и не вярваше това да 
помогне, защото тя не беше наранена. Нямаше дори драскотина, но нещо 
вътре в нея не беше наред. 

Нямаше нищо, което би могъл да направи. Но се сети кой можеше. 
Лечителят и конят му бяха ранени. Едва ли бяха успели да се отдалечат 
много от мястото на вчерашната им среща. А Риналу имаше много добра 
памет за места. И дори още по-добра - за миризми. Все пак беше ловец. 
Сграбчи безжизнената Алгира в ноктите си и бързо се издигна. 

 
*** 
 
Драконът се появи изневиделица от ясното небе, внезапно и 

неочаквано като лятна буря. Човекът ужасено се опита да избяга, но 
крилатото чудовище прегради пътя му за отстъпление с опашката си. 
Вперил поглед в грамадния звяр, лечителят не я видя и се спъна в нея. 
Озова се на земята, а гигантската глава се надвеси над него. Това бяха 
последните мигове от окаяния му живот. Когато смъртта благосклонно се 
забави, мъжът неуверено приседна и неразбиращо изгледа затворената 
муцуна на Риналу. Тя леко, но настоятелно побутваше безволево 
отпуснатото тяло на вещицата. 

- Искаш от мен да се погрижа за господарката ти? - Лечителят 
посочи въпросително с ръка първо към себе си, после към Алгира. 

Риналу кимна утвърдително и бавно отстъпи назад, като не 
изпускаше човека от поглед. Крилете му нервно потрепваха, а опашката му 
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се стрелкаше наляво-надясно. Но само някой, който го познаваше 
достатъчно добре, би могъл да разбере колко беше уплашен. 

Лечителят допълзя до момичето без да се изправя и постави ръка на 
челото й. Отвори клепачите на едното й око и разтревожено го огледа. 

- Така, така. Да видим? Не се притеснявай, тя е в добри ръце. Ще я 
излекувам, ще видиш... Нищо работа... - Той се опитваше да успокои 
дракона, но повече се опитваше да успокои себе си. Изобщо не искаше да 
мисли каква щеше да бъде съдбата му, ако не успееше да спаси младата 
вещица. 

Дишането й беше съвсем плитко, а пулсът едва се напипваше на 
тънката й китка. Лечителят обаче се притесни повече от това, че зениците 
й не се свиваха от светлината. Той няколко пъти засенчи слънцето с длан и 
после го остави да блесне върху лицето й. Видимо недоволен от липсата на 
реакция, мъжът свали на земята голямата торба, която носеше на гърба си. 
Бръкна вътре с две ръце и след кратко ровичкане извади малка дървена 
кутийка. Отвори капачето й, украсено с два преплетени червени символа, и 
гребна от съдържанието й с върха на нокътя на малкия си пръст. Сбърчи 
недоволно носа си от силната миризма и размаха пръста с лекарството 
пред лицето на Алгира. Първо по-бързо, после по-бавно. Когато това не 
даде резултат, го набута в дясната ноздра на момичето. 

Изпънал дългата си шия, Риналу следеше всяко негово движение. 
Когато тялото на приятелката му се разтресе от спазми, той раззина устата 
си и нададе тих, но много дълбок гърлен рев. Алгира отвори очи и след 
миг блуждаещият й поглед спря върху дракона. На лицето й се изписа 
болезнена усмивка и тя протегна ръце към него, а той сякаш пощуря от 
радост. Изплези огромния си грапав език и понечи да я оближе, а тя едва 
успя да го спре с немощен още жест. Драконът с лекота щеше да свали 
кожата от лицето й, ако го беше оставила. 

- Благодаря ви! - дрезгаво промълви Алгира. 
- Няма за какво - едва успя да изрече лечителят, докато й помагаше 

да се изправи. - Драконът ви ме остави с впечатлението, че се боря за 
спасението не на един, а на два човешки живота. 

Алгира се усмихна лъчезарно, докато бледото й лице бавно 
възвръщаше нормалния си цвят: 

- Той не е мой. Или поне не повече, отколкото аз съм негова. Ние сме 
приятели. - Тя ласкаво погали Риналу по гърлото, докато драконът 
безуспешно се опитваше да се увие около нея като змия. 

- Ти си приятел... с дракон? Мислех че си го покорила с някаква 
магия? 

- В известен смисъл е точно така. Защото на света няма по-могъща 
магия от приятелството и любовта. Какво се случи с мен? 

- Беше в безсъзнание. Почти не дишаше. Беше доста близо до 
състояние, от което никой не би могъл да те върне. Това се получава най-
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често при силен удар по главата, затова огледах внимателно твоята, но не 
намерих следи от травми. 

- Какво друго би могло да е? - тя се наведе, за да му помогне да 
прибере разхвърляните кутийки и снопчета билки обратно в торбата. 
Олюля се и щеше да се озове обратно на земята, ако той не я беше 
подхванал. 

- Понякога, много рядко, млада и неопитна вещица надценява 
магическите си умения и се оказва неподготвена за последствията - криво 
се усмихна лечителят, после някак между другото попита: 

- Какво стана с Колхадон, успя ли да го намериш? 
Ведрото допреди миг лице на Алгира внезапно посърна. Тя виновно 

наведе глава: 
- Не, съжалявам. Издъхна в ръцете ми и нищо не можах да направя. 
После се усмихна едва забележимо: 
- Но успях да спася тайната му. Ето, виж! 
Тя протегна напред ръката си и създаде малко, но стабилно кълбо от 

защитна магия пред изправената си нагоре длан. Лечителят го изгледа 
възхитен, докато отблясъците от бледосиньото сияние танцуваха по лицето 
му. След това извика ужасено: 

- Спри веднага, глупачке! Твърде слаба си за това, то едва не те е 
убило преди малко... 

- Щях да загина не защото бях слаба, а защото не знаех колко 
изтощителна може да е магията. Сега вече знам и мога да преценявам кога 
да спра. 

Риналу не хареса крещенето. Пастта му, подобна на пещера пълна с 
блестящи бели сталактити и сталагмити, се разтвори над лечителя. Човекът 
замръзна на място и погледна умолително Алгира: 

- Но аз ти помогнах, спасих те... Би ли накарала чудовището си да се 
отдръпне малко? 

- Не мога да го накарам да направи каквото и да било. Но мога да го 
помоля и да се опитам да го убедя. Той е разумно същество като теб и мен, 
и има не по-малко силна собствена воля. А когато си науми нещо, инатът 
му е по-голям дори от моя. Но аз такъв си го харесвам - и Алгира почеса 
Риналу отстрани на главата, точно до огромното му жълто око. 

- Какво знаеш за магията и вещиците? За мен самата това е нещо 
ново - с лека тревога призна тя. 

- Ами всъщност ти си първата, която лекувам. Имаш късмет, че 
веднъж друг лечител спомена за състояние, подобно на твоето. От него 
разбрах какво се прави в такъв случай. Добре че носех от това лекарство. 
То се извлича от една рядка билка и е безценно. Предназначението му е 
съвсем друго... Значи наистина си вещица? 

Алгира се завъртя игриво пред невярващият му поглед: 
- Да, защо? Не приличам ли? 
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- Твърде красива си за вещица! 
Риналу не разбираше нито дума от разговора между хората, пък и 

той не го интересуваше. Но внимателно следеше реакциите на Алгира, 
всяка промяна в стойката на тялото и изражението на лицето й. И когато 
момичето смутено потрепна и бавно се изчерви, той възприе това като 
покана: 

- Нещо лошо ли каза? Сега вече може ли да го изям? От битката с 
нерфолдите и тревогите около теб ужасно огладнях! 

Алгира не издържа и избухна в звънлив смях, а сключените й от 
удивление вежди се изправиха. Опита се да успокои ужасения и все още не 
смеещ да помръдне човек: 

- Мъничкият Риналу ли те уплаши? Но защо, та той е толкова добър. 
И муха не би наранил, нали Рин? 

Драконът разпери могъщите си криле и разтърси врата си. После 
кимна с триъгълната си глава: 

- Така си е. За какво ми е да убивам мухи, та те не стават за ядене. 
Някои други неща обаче... - и той с въжделение погледна към добре 
охранения лечител. 

 
София 
3 Декември 2015 г. 
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3. Драконовото яйце 
 
То лежеше кротко на голата скала, забравено от всички, никому 

ненужно. Ако беше живо, може би щеше да се обиди, но жестокият свят 
му беше спестил това огорчение. За да чувстваш, трябва да си жив, а 
малкото драконово яйце не беше. То носеше в себе си обещание за живот, 
пълен с надежди и разочарования, със щастие и мъка. Цял живот, събран в 
едно малко безжизнено камъче. 

Яйцето нямаше спомени за майка си. Не знаеше коя беше тя, нито 
преди колко време го беше снесла. Но щеше да познае топлият й глас, 
галещ съзнанието му. Вече го беше чул веднъж и нямаше как да го сбърка. 
Не беше живо, но понеже беше драконово яйце не можеше и да умре. 
Можеше да чака хиляди години преди да се излюпи. И никой не знаеше 
колко време вече беше чакало. Вековете преминаваха покрай него без да го 
засегнат. Битки се печелеха или губеха, издигаха се или пропадаха в 
забвение цели империи. Лишено от нежните майчини ласки, скрито от 
топлите лъчи на слънцето, яйцето чакаше. 

Някъде далече над него се разнесоха приглушени звуци на стържещ 
метал. Постепенно те станаха по-силни и като че ли започнаха да се 
приближават. Звънтящи удари отекнаха в скалите. Към тях се прибавиха 
човешки гласове. Първо едва доловими, после все по-ясно различими. 
Мъже се караха на някакъв си техен език. Спореха ожесточено за нещо и в 
един момент стигнаха до съгласие. Инструментите им заработиха още по-
усърдно, насърчавани от някой и друг доволен възглас. 

Прах, пясък и малки камъчета се посипаха върху драконовото яйце. 
Един по-голям камък тупна наблизо. Високо в свода на пещерата се появи 
малък отвор. За пръв път от много години слънчеви лъчи погалиха 
черупката му. Скоро към нежното им докосване се прибави и грубият 
алчен допир на нетърпеливи човешки ръце. Опитваха се да го събудят, но 
безуспешно. То щеше да откликне само на един зов. Само един глас 
можеше да го призове към живот. Когато времето беше подходящо и 
когато наоколо беше безопасно, майка му щеше да го повика. Само тя и 
никой друг. 

 
*** 
 
Седнал в огромен пурпурен стол в просторния си кабинет, кралският 

съветник Хаймдес гледаше към ясното небе през решетките на прозореца. 
Мислите му се носеха надалече, там където бляновете и мечтите се 
превръщаха в план за действие. Той блажено се изтегна назад, потъвайки в 
мекото кресло. Нямаше проблем, с който да не може да се справи. 
Изковаваше реалността с желязна воля и безкомпромисна решителност. И 
нищо не можеше да го спре. Той вече управляваше тези земи и скоро 
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властта му щеше да се разшири. След като прегазеше орките и варварите, 
след като удавеше бунтуващите се срещу властта му в собствената им 
кръв, господството му щеше да е пълно. 

Ако само успееше да си намери и дракон... Съветникът беше като 
паяк, плетящ огромната си паяжина из цялата страна. Неотдавна мрежата 
му от съгледвачи и доносници беше трепнала от новината за открито 
драконово яйце. И много скоро той щеше да го притежава. Щеше да 
отгледа дракончето и да го дресира. Щеше да го превърне в огнен меч в 
могъщата си десница. С който да всява страх и да наказва непокорните. Да, 
очакваха го светли и славни дни. Хората щяха да треперят само от 
споменаването на името му. И което беше по-важното - децата им щяха да 
запомнят това име. 

Но първо трябваше да открие яйцето. Това беше един от онези 
проблеми, които Съветникът отдавна се беше научил да решава. 
Прилагаше все един и същ прост, но достатъчно ефикасен метод, който 
разчиташе на човешката алчност. Щеше да му струва съвсем малко пари да 
наеме отряд от опитни главорези, които да свършат работата. Дори 
познаваше хора, които щяха да го направят без пари. Например онзи едрия 
дезертьор, как му беше името? Салда...? Салде...? Името му всъщност 
нямаше значение. Хаймдес държеше сестра му, така че онзи глупак щеше 
да лази в краката му и да лиже земята под тях, за да му угоди. Дори само за 
едно обещание за кратка среща с нея. 

С писмена заповед Съветникът прати още един легион в 
разбунтувалата се провинция Индерсина. С устно нареждане - нова 
наложница в покоите си. Досегашната вече му беше омръзнала, време 
беше да я смени. После подписа екзекуцията на трима дръзнали да оспорят 
властта му. Тя беше хубаво нещо и в моменти като този Хаймдес й се 
наслаждаваше. Да, денят започваше добре. 

 
*** 
 
Риналу тръгна на лов малко преди първите слънчеви лъчи да се 

покажат над заснежените планински върхове. Мракът никак не му 
пречеше, очите му виждаха чудесно в него. А Алгира не обичаше да го 
гледа как се храни. След толкова месеци заедно, тя все още потрепваше в 
погнуса, а съзнанието й болезнено се сгърчваше. Затова той се опитваше да 
й спести гледката. 

Издигна се в тъмното още небе, наслаждавайки се на свежия утринен 
въздух. Рееше се над гората невидим и нечут. Внезапна и безшумна смърт. 
Ноздрите му пулсираха докато чувствителният му нос рисуваше карта на 
миризмите. Трябваше само да реши какво иска за закуска. Колебаеше се 
между добре охранен вълк и много болна кошута. 
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Наклони се наляво и пое след умиращата сърна. Скоро я видя между 
дърветата, почувства топлината на тялото й, чу неравномерното биене на 
сърцето й. Присви криле и се гмурна надолу, намерил пролука между 
дървесните стволове. Острите нокти на краката му се разтвориха, готови да 
я сграбчат. 

Драконът прекъсна атаката си толкова плавно и гладко, че сърната 
дори не разбра колко близо до нея бе прелетяла смъртта. Причината за 
спасението й беше далечен метален звън. Стадо овце отиваше на паша в 
търсене на най-вкусната и сочна трева. 

Все още напълно невидим на фона на черното небе, Риналу направи 
два кръга над рунтавите животни. Чувствителните му към топлина очи 
набелязаха три болни тела в края на стадото. Двете едри кучета-пазачи 
започваха да стават нервни, може би го подушваха, или пък усещаха 
присъствието му с някакво друго свое сетиво. Те жално заскимтяха и се 
прилепиха плътно до своя стопанин, който не подозираше за спотаилата се 
над главата му опасност. 

Алгира категорично му беше забранила да напада хората и добитъка 
им. И винаги му беше много сърдита, когато не я слушаше. Но той 
обичаше да я дразни от време на време. Не много, само мъничко. Погледът 
й блясваше по особен начин, когато му беше бясна. И въздухът около нея 
ставаше един такъв странен, като по време на буря. Подобната й на огън 
коса се развяваше назад като жива, а вещицата дори не забелязваше... Пък 
и животните бяха болни и стари, носът му потвърди това, което зрението 
му вече знаеше. 

На третия си заход драконът грабна две от избраните овце и все така 
незабелязан от никого се отправи към близката горичка. От бедните твари 
се носеше едва доловима непозната миризма, но пък иначе бяха вкусни. Е, 
не колкото онези от... Лека дрямка го залюля и понесе нанякъде. Не, не 
можеше да спи сега. Трябваше вече да се връща при Алгира, тя щеше да се 
разтревожи не на шега, ако се забавеше. Ей сега ще излети, само да... 

 
*** 
 
Когато Алгира се събуди, драконът още не се беше върнал. Студът 

неприятно боцкаше босите й ходила и щипеше бузите й. Зимата вече се 
задаваше и все по-често сутрин падаше есенна слана, вместо лятна роса. 
Дърветата свенливо се опитваха да прикрият голотата си, но малкото им 
останали листа тихо шептяха "Идва студ". Вещицата се протегна лениво, 
докато изтриваше лицето си с утринната влага. Огледа се сънено наоколо и 
в следващия миг се събуди напълно. Строени в широк кръг, паднали на 
едно коляно, дузина тежковъоръжени войници гледаха право към нея. 
Предводителят им се приближи почтително и я поздрави с отработен 
командирски глас: 
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- Добро утро, Вещице. Драконът ти е в беда. Ако искаш да му 
помогнеш, ще трябва да ни придружиш. 

Алгира не прие думите му на доверие, а веднага повика Риналу с 
обезпокоената си мисъл. Когато той не й отговори, тревогата избухна в нея 
като летен пожар в сухата степ. 

- Ще почакаме да се върне! - каза тя неотстъпчиво. Беше готова на 
мига да се обгради със защитна магия, ако се опитаха да я нападнат. Но 
едва ли целта им беше да я убият, защото тогава не биха я чакали да се 
събуди. Искаха нещо от нея. Тя не вярваше, че ги интересува съдбата на 
дракона. Навярно целяха нещо друго, но като не им се подчини, тя искаше 
да провери какви точно са дадените им нареждания спрямо нея. Отдъхна 
си малко, когато капитанът уважително кимна, тропна по земята с 
металните подметки на ботушите си и се върна обратно при хората си. 

Вещицата предпазливо разпростря съзнанието си наоколо като тънка 
неуловима мъгла. Докосна се до умовете на мълчаливите бойци, но там не 
откри нищо друго, освен категоричната заповед да я съпроводят без да я 
нараняват. Когато слънцето се издигна в небето, тя реши че няма смисъл 
да чака повече. Приближи се до неподвижните като каменни статуи 
войници, а те се изправиха и я поканиха да ги последва. Конете им бяха 
вързани наблизо. Ездачите умело яхнаха своите, а на нея предложиха 
стройна снежнобяла кобила с майсторски изработено седло. Момичето 
недоверчиво я възседна, очаквайки всеки момент да се озове на земята. 

Алгира никога дотогава не бе яздила кон. Това беше привилегия, 
запазена само за благородниците и кавалеристите, а тя не беше нито 
едното, нито другото. Остана възхитена от животното, което бяха довели 
специално за нея. То пристъпваше меко и елегантно. Дресираната му 
походка изобщо не можеше да се сравни с грубото тръскане от тежките 
стъпки на Риналу. Но само при мисълта за дракона една малка сълзица 
изби в ъгълчето на окото й. Нямаше нищо, което не би дала, за да 
почувства отново под себе си твърдият му и неравен ход. 

Яздеха по-скоро тържествено, отколкото бързо. Войниците бяха 
обградили момичето от двете страни в почетен кордон. Лъчите на 
невидимото слънце с мъка си пробиваха път през плътните дървесни 
корони. Изтощени от дуела си с гъстите клони, пратениците на светлината 
уморено полягаха на меката дъхава трева. В късния следобед златистият 
покров на вековния лес започна постепенно да оредява. После внезапно 
свърши, а тесният павиран път се изви нагоре по полегатия склон на един 
самотен хълм. На върха му беше построен огромен дворец, издигащ се 
сякаш до самото небе. Островърхите му позлатени кули блестяха ярко на 
слънчевата светлина. Някои от тях бяха съединени с ефирно изглеждащи 
мостове, които приличаха на каменни дантели. Лекият вятър си играеше с 
многобройните знамена, като ту ги развяваше, ту ги оставяше да увиснат 
безволно за миг, преди отново да ги подхване. 
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Замъкът беше колкото красив, толкова и непристъпен. Високите му 
крепостни стени бяха обградени от широк ров, пълен с жабунясала вода. 
Масивният дървен мост, по който влязоха в крепостта, се вдигна веднага 
след тях, пораждайки в Алгира усещането, че е дълбоко уважавана 
затворничка. Това чувство се засили още повече, когато поискаха от нея да 
им предаде оръжията си, уверявайки я, че тук е в пълна безопасност. 
Капитанът я поведе по пищните стълбища и декорираните със златни 
орнаменти коридори на двореца. Дебели килими заглушаваха стъпките им, 
а по стените висяха щитове и изумително красиви картини и гоблени, 
изобразяващи ловни и бойни сцени. 

Всички срещнати се отнасяха с нея като с кралица. Придворните 
дами я обгърнаха с внимание и любезности, които й бяха непривични. 
Изкъпаха я в сияйна перлена вана, пълна с топла вода и благоуханни 
масла. Облякоха я в разкошни снежнобели дрехи, които свободно се 
спускаха по тялото й. Нахраниха я с блюда, каквито никога преди не бе 
вкусвала. Храната беше радост за очите, наслада за обонянието и 
пиршество за небцето. Но във всеки жест и поглед, във всяка протегната 
ръка и изречена дума, Алгира усещаше мъката на хората по без време 
починалата им кралица. А сърцето й се свиваше от тревога за Риналу, 
въпреки топлите грижи и изисканото великолепие. 

Как ли не се опита да ускори срещата си с човека, който знаеше 
какво се бе случило с дракона? Все така протягаше съзнанието си към това 
на Риналу и все така той мълчеше. Момичето още не знаеше защо беше 
тук и какво щяха да поискат от него в замяна на помощта си. Тя надничаше 
в главите на хората около себе сякаш прелистваше страниците на книга. 
Мислите им бяха заети с дребните ежедневни грижи, а под тях уплашени 
се криеха плаха надежда и уморена любов. Но никой не знаеше нищо за 
летящи чудовища. Скоро й пожелаха лека нощ и я оставиха сама в огромна 
стая със спускащ се от тавана полупрозрачен балдахин. Алгира се въртеше, 
мяташе и потъваше в огромното пухесто легло, а сънят все не идваше. Тази 
нощ вещицата спа малко и неспокойно. 

Събуди се дълго преди изгрева на слънцето и слушаше как 
огромният дворец бавно оживява. Откъм кухнята се разнесе едва доловимо 
дрънчене на съдове. Малко след смяната на караула с отмалял тропот на 
копита пристигна някакъв нощен конник. Каква ли вест носеше в мрака? 
Сякаш недоволен, че беше събуден, мостът се вдигна след ездача с тихо 
скърцане. Отнякъде долетя приглушеният крясък на стреснат бухал. 
Вътрешният двор започна бавно да се изпълва с глъчка. Облечена в дълга 
бяла нощница, Алгира неспокойно обикаляше спалнята, която й бяха 
предоставили, а погледът й нетърпеливо сновеше между прозореца и 
вратата. 

Стори й се, че минаха векове, преди най-накрая цял рояк от 
придворни дами да се изсипе в стаята й. След като се увериха, че вече се 
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беше събудила, те отново я изкъпаха, като едва ли не я носеха на ръце. 
Погрижиха се за косата й, оформяйки я във високо вдигната прическа. 
Украсиха ушите й с леки изумрудени обеци. Сложиха на главата й изящна 
диадема, богато инкрустирана с диаманти. Окичиха ръцете, краката и 
шията й с фино изработени искрящи бижута. В сравнение с тях скромната 
гривна, направена от баща й, изглеждаше като схлупена хижа до кралски 
палат. Поискаха да й я вземат, но тя не им я даде. Премениха я в елегантна 
морскосиня рокля, украсена със златни и сребърни бродирани мотиви. 
Обуха тънките й крака в прекрасни тъмнокафяви ботушки. Алгира не можа 
да познае прелестното си отражение, когато го мярна за миг в едно от 
огромните стенни огледала. 

Неколкократно отклониха молбата й да си получи обратно дрипавата 
бледозелена рокля, ушита навремето от майка й. Когато накрая все пак я 
донесоха, тя беше изпрана и старателно закърпена и изглеждаше по-хубава 
от нова. Вероятно цяла нощ бяха работили по нея, защото някои по-
износени места бяха заздравени с допълнителни шевове и парчета фин 
плат. Деколтето и гърбът пък бяха украсени с изящни бродерии. 
Трогнатата Алгира им благодари и я прибра под бялата си хермелинова 
наметка, пристегната със широк кожен колан. 

Оръжията обаче така и не й върнаха, и тя се чувстваше някак си гола 
и беззащитна без привичната тежест на лъка и колчана върху тънките си 
рамене. И всичките елегантни и зашеметяващо красиви дрехи не можеха 
да променят това. Облекчено въздъхна, когато най-накрая я въведоха в 
огромна, пищно обзаведена зала. Красивите резбовани колони, които 
крепяха тавана, изглеждаха твърде тънки и крайно недостатъчни за 
отговорната си задача. 

- Съветник Хаймдес - представиха придружителките й седящия в 
далечния край на помещението мъж. После се поклониха ниско и 
безшумно се изнизаха. Останаха само няколко високопоставени сановници 
и около двадесетина войника, подредени в почетна колона покрай една от 
стените. Очите им напрегнато следяха всяко движение на вещицата. 

Човекът, заповядал убийството на майка й и на майката на Риналу, 
беше толкова близо до нея, че тя прехапа устни и сведе поглед, за да не 
издаде блесналата в него омраза. После каза колкото се може по-любезно: 

- Много хубав замък. 
Това беше най-милото нещо, което успя да изцеди от себе си. И дори 

то й струваше огромно усилие. 
Гласът на Хаймдес прозвуча изненадващо благо и мелодично: 
- О, този не е кой знае какво, просто е единственият в цялата ви 

окаяна провинция. Кралският дворец, който е издигнат в столицата, е 
много по-голям и добре обзаведен. 

Убеденa, че е приключила с размяната на безсмислени учтивости, 
Алгира се опита да повдигне въпроса, заради който беше дошла: 
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- Разбрах, че с дракона ми се е случило нещо лошо и Вие бихте 
могли да му помогнете? 

Съветникът носеше странно изглеждаща корона. Тя покриваше 
голяма част от главата му и приличаше повече на шлем. Беше полирана до 
блясък и ръбовете на двата удебелени пръстена около челото улавяха и 
отразяваха всеки лъч светлина. Весели слънчеви зайчета се гонеха 
безгрижно в просторната зала, следвайки и най-лекото движение на мъжа. 
Той самодоволно посочи символа на властта си и лениво се усмихна, 
очевидно наслаждавайки се на изписаните в погледа на вещицата 
покорство и смирение. 

- Харесва ли ти? Платих за нея цяло състояние. Но пък си струваше 
всяка жълтица, защото предпазва съзнанието ми от теб и посестримите ти. 
Нали не си помисли, че просто ще влезеш тук и ще ме омагьосаш? 

Едва сега Алгира осъзна, че чуваше думите, но не достигаше до 
съзнанието на Съветника. Неволно се замисли дали всички владетели не 
носеха корони, за да защитават умовете си от чуждо влияние. 

- Короната Ви също е много красива. Но аз исках да питам за 
дракона... 

Хаймдес я прекъсна доста грубо и нетърпеливо: 
- Имам нужда от помощта ти, вещице. 
Тя настръхна под тежкото си хермелиново наметало: 
- Тук съм единствено заради дракона си! 
- Ще стигнем и до него. Но понеже съм домакин, нека започнем с 

моя проблем. С немалки усилия успях да се сдобия с едно драконово яйце. 
Но въпреки упоритите опити на много хора, изкусни в различни занаяти, 
то отказва да се излюпи. Какво ли не пробваха - поливаха го с вино и мед, 
нагряваха го, горяха го. Една от твоя вид дори му баеше някакви 
заклинания. Но аз все още притежавам просто един безполезен камък, при 
това - доста скъп. Затова си помислих, че човек като теб, който може да 
чува мислите на хората и да говори с драконите, би могъл да се справи там, 
където другите се провалиха. 

- Какво точно искаш от мен? - захвърлила всяка любезност сви 
безразлично рамене Алгира. 

- Трябва да ми помогнеш. Да убедиш дракончето да се излюпи от 
яйцето и да го накараш да ми се подчинява. Давам ти един ден за размисъл 
и после очаквам отговора ти. 

- Искаш от мен да сложа огнено оръжие в ръцете ти? Да ти дам още 
повече сила и власт, за да държиш хората в подчинение? Да ти помогна да 
поквариш още едно чисто сърце и да изпълниш със злоба и омраза още 
една невинна душа? Не, не ми трябва цял ден. Отговорът ми е готов още 
сега, но няма да ти хареса. 

Зъбите на Съветника изскърцаха гневно: 
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- Помисли малко, преди да ми отказваш. Нямаше да те моля, ако не 
разполагах със средство, с което да те накарам да ми помогнеш. Държа в 
ръцете си живота на някой, който ти е много скъп. 

- Всички хора, които бяха близки до сърцето ми, са отдавна мъртви. 
Някои от тях - по твоя заповед. Нямаш нищо. 

- Не съм казал, че е човешки живот. 
Вещицата трепна, сякаш прободена от стрела. 
- Ти си бил! Какво си му направил? Отвратително изчадие, какво си 

направил на дракона ми? 
- О, добре е, нищо му няма. Но дали и кога ще се срещнете зависи 

само от теб. Дали ще живее, или ще умре в ужасни мъки, докато хората ми 
го мушкат, кълцат и режат - решаваш ти. Пак те питам, тук и сега: ще ми 
помогнеш ли? Ще направиш ли това, което искам от теб? 

Алгира едва сдържа напиращите в очите й сълзи. Не можеше да си 
позволи да покаже слабост, трябваше да бъде силна. 

- Ако дори една люспичка падне от главата му ще отприщя магията 
си и ще те размажа като муха. Нито многобройните ти войници, нито 
скъпата ти корона ще те спасят. Дори не ми трябва магия, с нокти ще 
издера очите ти! 

Всички в залата притихнаха, а стражите с тих, но отчетлив звън 
застанаха между вещицата и Съветника. Трима от тях отрязаха пътя й към 
изхода, а няколко телохранители издигнаха щитовете си пред Хаймдес. 
Стрелците опънаха лъковете си и една дузина стрели се насочиха право в 
задъхано туптящото й сърце. Тя бавно овладя гнева си, а свитите й пръсти, 
забити до болка в дланите й, леко се отпуснаха. Тръсна глава и няколко 
кичура огнена коса, освободили се от сложната прическа, покриха 
пламналите й бузи. 

- Твоя затворничка ли съм? 
- Не, разбира се, че не. Свободна си да си тръгнеш, когато пожелаеш. 

Но съм убеден, че няма да го направиш преди да научиш това, заради 
което дойде. Нямам полза от теб, ако те държа тук против волята ти. 
Можеш да ми помогнеш единствено ако решиш, че го искаш. Затова 
хората ми те обсипаха с такова внимание и разкош. Надявах се 
изтънчената обстановка, дрехите, бижутата и времето, прекарано при нас, 
да те направят по-сговорчива. И все още се надявам. 

Съветникът махна с ръка към войниците си и те отново заеха 
предишните си места, демонстративно оставяйки пътя за бягство открит. 
Той добре знаеше, че Алгира не би могла да си тръгне. Тя го изгледа 
продължително, търсейки в очите му някакъв признак на жал или 
състрадание. Но там имаше само стоманеносива жестокост. Последната 
следа от човечност, останала у Хаймдес, лежеше удавена на дъното на 
безкрайно дълбока бездна от властолюбие, омраза и страх. Нямаше изход. 
Можеше да спаси Риналу само като погуби себе си. Като помогне на 
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Съветника да се сдобие с ужасяващо оръжие, което той без съмнение щеше 
да използва, за да подчинява и убива. Но ако допуснеше дракона да загине, 
тя щеше да загуби частица от душата си. И цял живот нямаше да може да 
си го прости. Защото вината за смъртта му щеше да е нейна и само нейна. 
Риналу представляваше интерес за Съветника единствено като инструмент, 
с който да бъде сломена волята й. Съкрушената вещица с изпепелено от 
мъка сърце съобщи решението си с безизразен глас: 

- Донесете ми яйцето. Искам да го видя и да говоря с него. 
Сякаш едва дочакали думите й, в залата се появиха две жени. Те 

стъпваха толкова леко и грациозно, че сякаш плуваха над пода. Носеха 
голяма червена възглавница, върху която спокойно си почиваше 
драконовото яйце. Цялото това внимание вероятно беше чисто ритуално. 
Доколкото беше известно на Алгира, на света не съществуваше сила, 
способна да унищожи яйцето. Може би някаква магия би могла, но 
вещицата не познаваше такава. 

Тя протегна ръце към облия камък, който от векове беше затвор за 
малкото огнедишащо създание. Лесно достигна до дремещото му съзнание. 
То се интересуваше единствено от майка си и само с нея искаше да говори. 
Алгира го увери, че ще направи всичко възможно да я открие. Нямаше 
начин да накара неродения още дракон да напусне уютната си черупка. А и 
Риналу никога не би й простил, ако платеше такава цена за свободата му. 

Ситуацията изглеждаше безизходна. Правилата на играта бяха срещу 
момичето. Но какво пък, ако това беше начинът да спаси приятеля си, тя 
щеше да я играе. Никой не знаеше за драконите толкова, колкото знаеше 
тя. Хората трябваше да приемат на доверие това, което тя им кажеше, 
защото нямаше как да го проверят. А Алгира знаеше, че лъжата се крие 
най-добре между няколко истини. И скоро имаше първите частици от 
нещо, което наподобяваше малко на план. Още суров и недооформен, но 
може би щеше да свърши работа. Или поне да й даде време да измисли 
нещо по-добро. 

Вещицата се обърна към Съветника с хладно презрение: 
- Добре, ще ти помогна. Но трябва да знаеш, че дракончето ще се 

отзове само на гласа на майка си. И няма никакъв начин да го заблудя, че 
това съм аз. 

- Каза, че ще ми помогнеш, но не ми даваш нищо? 
- Не съм свършила. Имам идея, но ще ми трябва друга жена, с много 

особено устроено съзнание. С нейна помощ смятам да изиграем една малка 
сценка. Ще се опитам да убедя яйцето, че тя е майка му, но е много болна и 
слаба, и не може да говори. То ще усеща съзнанието й, но няма да успее да 
общува с нея, защото тя все пак не е дракон. А аз ще играя ролята на 
посредник между тях, като се преструвам, че му предавам това, което тя 
ми казва. И дано то ми повярва и реши да се излюпи. 
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Планът й си имаше своите пропуски и недостатъци и не беше 
особено убедителен. Но стъпваше на няколко добре известни факти за 
драконите и Алгира се надяваше, че ще успее да заблуди Съветника поне 
за малко. Той обаче я погледна с подозрение: 

- Откъде да знам, че мога да ти вярвам? 
- Защото искам да си получа обратно дракона. Невредим, ако е 

възможно. И щом за целта се налага да ти помогна - така да бъде. 
Строиха пред нея всички придворни дами и вещицата започна да ги 

проверява една по една. Гледаше в очите им, преценяващо плъзгаше 
пръсти по оформените им в съвършени прически коси. На една дори 
погледна зъбите, но се уплаши да не преиграе. Всъщност просто се 
преструваше, защото знаеше, че не ще открие между тях тази, която 
търсеше. 

- Никоя от тези не е подходяща. Нямате ли други момичета, по-
обикновени. Не такива, които целия си живот са прекарали в двореца. 
Искам селски деца, от малки свикнали с мириса на гората, мокрени от 
дъжд и нощували на открито. Търся свободното съзнание на същество, 
живяло дълго време сред природата. Толкова ли е трудно да го разберете? 

Надменното поведение не й беше присъщо. Тя с мъка задържаше 
пред лицето си маската на жестока и могъща повелителка, защото такъв 
беше образът, който Съветникът и хората около него очакваха да видят. 
Всички те, дори и Хаймдес, бяха свикнали да се подчиняват на властни и 
волеви натури. И ако искаше да има някакъв шанс, Алгира трябваше да се 
превъплъти точно в такъв човек. 

Показаха й прислужнички, шивачки, камериерки и готвачки, но тя 
отново не одобри никоя. Дъщерята на коняря изглеждаше подходяща, но 
вещицата отхвърли и нея. 

- Има няколко жени в затвора, но те едва ли ще ви свършат работа... - 
започна плахо един чиновник от свитата на Съветника, но Алгира го 
прекъсна: 

- Аз ще преценя това. Доведете ги тук, искам да ги видя! 
Младата вещица надменно вирна нос и заразглежда красивите 

фрески по тавана. После обиколи цялата зала, наслаждавайки се на късния 
есенен пейзаж навън. Позлатените от последните листа стволове придаваха 
на дърветата кралски вид. Голите им върхове се полюшваха леко и 
разказваха някаква приказка, стара като света. От цялата гора лъхаше 
усещане за свобода, така опияняваща и примамваща, че Алгира неволно 
посегна с ръка към един от многобройните прозорци. Те бяха обезопасени 
с дебели метални решетки, здраво зазидани в стената. Момичето не 
погледна никого, докато пред нея не се подредиха шест окаяни създания, 
облечени в дрипави дрехи и покрити с пепел и кал. Тя ги изгледа с 
престорена погнуса. После започна да влиза в съзнанията им едно след 
друго. 
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Първата беше единствено дете, а втората имаше по-голяма сестра. 
Третата се бе грижила за малкото си братче преди войниците на Съветника 
да я изтръгнат от родния й дом. Четвъртата имаше по-голям брат. Едър и 
силен, гордост на родителите си, тяхна помощ и опора. Като млад бил 
опитен ловец, по-късно станал отличен войник. Вещицата отвори очи и 
погледна момичето пред себе си. Малко по-ниско от нея самата, с едро, 
макар и не лишено от известна грация тяло, то имаше очите на Салдемир. 
Не беше нужна никаква магическа дарба, за да се доловят приликите. 

- Тази! - Алгира сама се учуди колко категорично прозвуча гласът й. 
- Тази? Точно тази, сигурна ли си? - в очите на Съветника се мярнаха 

опасни пламъчета. Той започваше да подозира нещо. 
- Трябва да слушате "Говорещата с дракони" и да изпълнявате 

всичко, което ви каже. - Въздухът около тялото на вещицата изведнъж 
придоби цвят и тежест. Стана бледосин и плътен. Всички неволно се 
отдръпнаха крачка назад. 

Лиандра, сестрата на Салдемир, се изплю в лицето й и с отвращение 
изкрещя: 

- Да пукнеш дано! Защо помагаш на тези изверги, защо им служиш с 
магията си. За тях ти си просто инструмент. Ще те захвърлят в мига, в 
който вече не си им полезна. Нима не осъзнаваш какво правиш? Как може 
да си толкова глупава? 

Образът, който Алгира с толкова труд бе изградила, заплашваше да 
се срине и да разкрие уплашеното и уязвимо дете, свило се отдолу. Тя не 
можеше да го допусне, трябваше да направи нещо. Вещицата звучно 
зашлеви момичето по бузата и за миг видя ужаса, проблеснал в очите й, 
преди омразата да го залее и удави. Опита се да навлезе по-дълбоко в ума 
й, да я успокои, да й обясни, че иска да помогне. Но никога досега не беше 
попадала на по-опърничаво и непокорно съзнание. 

Алгира бавно изтри слюнката от лицето си и изгледа присъстващите 
в залата с тежък поглед. Някакво момченце й донесе кърпа и побърза да се 
отдръпне. Останалите внезапно проявиха небивал интерес към гоблените 
по стените, пъстрите килими по пода, или кованите полилеи, висящи от 
тавана. Никой не смееше да срещне погледа й. 

Вещицата използва моментното смущение и тихо прошепна към 
сестрата на Салдемир: 

- Всичко е наред! Брат ти ме изпраща, дошла съм да ти помогна. 
Прави точно каквото ти казвам и скоро ще се измъкнем от тук. 

Омразата и презрението в очите на Лиандра избледняха, после 
напълно изчезнаха, изместени от нарастващо удивление. След проявеното 
непокорство девойката бе очаквала жестоко наказание и бърза смърт. И 
самият факт, че все още дишаше, беше достатъчно смайващ. Тя дори си 
позволи да свали веригите от своята окована надежда, изпратена на 
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заточение някъде дълбоко в най-съкровените кътчета на душата й. Позволи 
си да повярва, че животът и хубавите дни за нея още не бяха свършили. 

Алгира погледна към Съветника и на устните й изгря тънка лукава 
усмивка: 

- Мислех си, че ти едва ли си единственият, който знае къде се 
намира драконът ми. Сред подчинените ти все трябва да има още поне 
двама-трима, от които бих могла да измъкна тази информация. 

Ухилена гримаса на Съветника загуби частица от самодоволния си 
блясък, а смуглото му лице леко пребледня. Докато се мъчеше да запази 
самообладание, той сухо прокашля: 

- Така е, разбира се, но никой от тях не е в тази зала... 
- Това щеше да има някакво значение, ако способността ми да 

разчитам чужди съзнания се ограничаваше в пределите на това малко 
помещение... 

Хаймдес й хвърли яростен поглед, като се опитваше да прецени дали 
вещицата не блъфира. Но не успя да изкопчи нищо от твърдия й поглед. 
Вдигна ръка, но се спря разколебан. Да, тя беше заплаха, която трябваше 
да се унищожи. Но от друга страна може би все още я държеше в ръцете 
си? Може би все още можеше да му бъде полезна, загрижена за живота на 
скъпоценния си дракон? Войниците като един тропнаха с подкованите си 
ботуши, готови да изпълнят всяка негова заповед. 

Западната дворцова кула се намираше близо до мощната крепостна 
стена и заплашително надвисваше над нея. Беше толкова висока, че от 
един от прозорците й се виждаше зеленикавата вода на защитния ров. Този 
факт не убягна от вниманието на Алгира, когато тя оглеждаше залата, 
очаквайки да й доведат затворничките. Сега беше моментът да се 
възползва от него, преди фалшивото гостоприемство на Съветника да се 
разсее като дим. 

Без да губи и секунда вещицата създаде малко кълбо от защитна 
магия и го запрати към дебелата кована решетка, препречваща пътя й към 
свободата. За момент желязото устоя на яростния натиск, но след това с 
прощален звън се предаде и излетя навън. Алгира грабна драконовото яйце 
от възглавницата и го притисна към гърдите си. С другата си ръка сграбчи 
нищо неподозиращата Лиандра и я повлече към зейналия в стената отвор. 

- Сега! Тичай! 
Всичко се случи толкова бързо, че хората не разбраха какво става, и 

никой не се опита да ги спре. След миг двете вече падаха надолу, а гладко 
измазаната стена на кулата се носеше покрай тях. В широко отворените 
очи на сестрата на Салдемир се четеше първо ужас и обвинение, после ням 
въпрос и накрая примирение. Тя замижа и зачака смъртта си. Вкопчени 
едно в друго, двете момичета прелетяха над крепостната стена и водния 
ров. 
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На двадесетина метра над земята Алгира ги обгради в бледото 
сияние на защитната си магия. Синьото кълбо забави падането и смекчи 
силата на удара в каменния хълм. После подскочи няколко пъти и се 
затъркаля надолу по склона, отдалечавайки ги от двореца на Съветника. 
Една стрела безобидно избръмча покрай тях, а двама случайно озовали се 
на пътя им стражи благоразумно отскочиха встрани. Когато теренът стана 
равен сферата беззвучно изчезна, освобождавайки младите жени. 
Лудешкото им премятане спря и те омаломощени се строполиха на земята. 
Светът обаче продължи да се върти пред очите им. Посоките му се бяха 
вкопчили в бесен дуел и яростно се нападаха и отскачаха. Явно не 
възнамеряваха скоро да прекратят безумния си танц. 

Алгира с мъка се изправи, като се олюля и едва успя да запази 
равновесие. Изтръпна, когато малка група конници се подаде иззад хребета 
на скалистото възвишение и препусна право към тях, вдигайки прах с 
копитата си. Явно дръзкото измъкване на двете бегълки не бе останало 
незабелязано за някой от многобройните патрули на Съветника. 
Войниците щяха да са тук до две-три минути и да осуетят в зародиш едва 
оформилия се план на вещицата. 

Магията беше преминала през нея и я беше опустошила и 
изпразнила. Чувстваше се изцедена като отдавна пресъхнал кладенец. 
Пресушена до край, до последна капка. Щеше да загуби съзнание, или 
дори да умре, ако се опиташе да обвие в защитен пашкул дори калинка. 
Случило й се беше веднъж и тя добре познаваше признаците. 

Алгира отчаяно се огледа наоколо за някакво оръжие. Тояга, клон, 
каквото и да е, стига да можеше да се защити с него. Но откри единствено 
някакъв ръбест камък. Стисна го здраво в юмрука си и подаде драконовото 
яйце на все още зашеметената Лиандра. 

- Тичай към гората! Тя не е далече, ще успееш да стигнеш. Трябва да 
им се изплъзнеш и да скриеш яйцето. То е много важно и те в никакъв 
случай не бива да го намерят. Аз ще се опитам да ги задържа, но не знам 
колко дълго ще успея без силата си... Ама какво правиш? 

За неин ужас сестрата на Салдемир изобщо не я слушаше. Лиандра 
захвърли каменното яйце на земята и с все сили се затича право към 
предводителя на ездачите. Когато я доближи, той прибра меча си и с едно 
движение на силните си ръце я вдигна на седлото пред себе си. Докато 
останалите обкръжаваха озадачената Алгира, брат и сестра се прегърнаха 
горещо. Всеки от тях дълго бе мислил другия за мъртъв. 

- Добре ли си? Направиха ли ти нещо? Ако знаеш само колко се 
тревожех за тебе! Ако знаеш колко дълго те търсих! - Салдемир скочи на 
земята и започна да оглежда Лиандра от всички страни, сякаш тя беше най-
голямото съкровище на света. 

След като се увери, че сестра му е добре, той се приближи към 
знатната дама, облечена в елегантни дрехи и обсипана с блестящи 
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скъпоценности. Острото оръжие и гневните искри в очите му не 
предвещаваха нищо добро за тази, която навярно бе отвлякла сестра му. 
След миг чертите на лицето му се смекчиха, а яростта му отстъпи място на 
безкрайно удивление. 

- Ти?!? - едва успя да промълви едрият войн, докато десницата му се 
отпускаше бавно надолу. - Едва те познах, не очаквах да те срещна тук. 
Имаш ли нещо общо с изчезването на Лиандра? Защото ако е така... - 
погледът му отново натежа под ниско спуснатите вежди. 

- Не! Тя ме спаси! Измъкна ме от онова ужасно място. Каза ми, че ти 
си я пратил. - Лиандра също слезе от коня и се опита да препречи пътя на 
брат си, но той безцеремонно я избута зад себе си. 

- Какво точно се случи? Как избягахте от двореца? И как оцеляхте 
при падането? - силуетът на Салдемир застрашително надвисна над 
изтощената Алгира, която вяло махна с ръка. 

- Тя е невероятна! Трябваше само да я видиш как разби решетките 
без дори да ги докосва. А после не знам какво направи, но нещо невидимо 
ни улови във въздуха и ни предпази от удара в земята. Никога не съм 
виждала такава магия. Коя е тя? Откъде я познаваш? Приятелка ли ти е? - 
Отървала се на косъм от сигурна смърт, Лиандра не спираше да бърбори. 

- Магия? Ти си вещица! Ето как си подчинила дракона! - дланта на 
Салдемир се сви около дръжката на меча и той понечи да го извади, преди 
сестра му да го спре. 

- Какво като е вещица? Тя е добра! Използва дарбата си, за да ме 
спаси. Трябва да й благодариш, а не да се опитваш да я убиеш. 

- Всички вещици са зли. Играят си със съдбите на хората за 
удоволствие, или ги използват за пъклените си планове. Постоянно ламтят 
за власт. С нищо не са по-добри от Съветника. И тази е същата. Трябваше 
да я съсека на място още първия път, когато я срещнах. Но тя така умело 
лъже. Сигурно използва магия, за да накара човек да повярва на всяка 
нейна дума. Дори ме убеди да й помогна. - Войнът с ядно движение прибра 
меча в ножницата. Подозрение и ненавист бушуваха в сърцето му. Но едно 
тъничко гласче надигна глава между тях. Топлината му укроти бурята и 
пося семената на колебанието. Възможно ли беше точно тази вещица да е 
различна? 

- Всички? - възмути се Алгира. - Ти колко вещици познаваш? 
После се обърна към Лиандра. 
- Наистина те излъгах и съжалявам за това. Не дойдох в двореца да 

ти помогна, а за да намеря дракона си. Знаех, че брат ти те търси, но 
трябваше да се погрижа за своя приятел. Обаче в мига, в който разбрах, че 
Съветникът се намира в единствения дворец в цялата провинция, бях 
почти сигурна, че държи и теб в него. За ваше общо щастие се оказах 
права. Просто нямах никакво време да ти обясня всичко това, а трябваше 
да те убедя да ме последваш. - Алгира пусна камъка на земята. После и тя 
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се свлече надолу. След магията сега и цялата й останала сила я бе 
изоставила. Отпусна се безпомощно и отчаяно изхлипа. 

- Хей, какво има? - Салдемир повдигна брадичката й и се взря в 
празния й поглед. Още не беше напълно готов да й повярва. Дали тя не 
играеше някаква нейна си игра? Ами ако беше спасила Лиандра, само за да 
спечели доверието му? Но за какво й беше нужен той, когато тя можеше да 
разполага с армиите на Съветника. Пък и вещицата мразеше Хаймдес, в 
това поне беше сигурен. В ничии други очи не беше виждал такава 
изгаряща бездънна омраза. 

- Направили са нещо на дракона ми. Може би дори са го убили. Не 
знам какво са му сторили, но не усещам съзнанието му. Той беше 
единственият приятел, който някога съм имала. Единственият, който го 
беше грижа за мен. 

Последните остатъци от съмнение в погледа на Салдемир се стопиха, 
а напрегнатото му в готовност за удар тяло се отпусна. Насреща си нямаше 
враг. 

- Не е единственият. Аз също съм ти приятел. Едва преди три дни 
научих, че държат сестра ми тук. Дойдохме веднага, но все още търсехме 
начин за проникване в крепостта. Гарнизонът е многоброен и добре 
обучен, а стената е непревземаема. Пряка атака не би имала никакъв шанс. 
Без теб нямаше да мога да спася сестра си, така че съм ти задължен до 
гроб. Кажи ми как да ти помогна? 

В очите на Алгира слабо проблесна пламъчето на надеждата. Угасна 
за миг и после пак се появи, вече укрепнало и готово да повярва. Тя се 
ядоса на себе си, задето бе проявила слабост, макар и само за момент. 
Гневът й вдъхна сили. 

- Първоначално смятах просто да им отмъкна драконовото яйце и да 
избягам с него. Така щях да имам нещо, което да се опитам да изтъргувам 
за живота на Риналу. Не съм много веща в преговорите, но знам, че винаги 
е полезно да притежаваш това, което другият намира за ценно. По-късно се 
сетих, че бих могла да измъкна и сестра ти заедно с мен. И едва след това 
измислих точно какво да направя, но се съмнявам, че щях да се справя 
сама. Обаче ако ти и хората ти ме подкрепите, може и да успеем. 

Из малката разнородна група се надигнаха недоволни гласове. 
Повечето настояваха да се махнат по-бързо от тук, тъй като не желаеха да 
рискуват живота си в защита на чужда кауза. Едва неколцина бяха склонни 
да помогнат, въодушевени от възможността да разстроят плановете на 
омразния им Хаймдес. 

- Аз ще убедя хората си да се включат. Събрах малка група от 
опитни бойци, които имат сметки за разчистване със Съветника. Запознай 
се с Елистар, чийто родители бяха изпратени в мините на Имкония преди 
година. Това пък е Регедор. Неговите братя били убити по заповед на 
Хаймдес. А близнаците Фидгарс са единствените оцелели от цялото си 
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село. Били на лов, когато войниците го нападнали и опожарили. Двамата 
се завърнали радостни, носейки убит елен. Но били посрещнати само от 
миризмата на смърт, тлеещи останки на хора и догарящи къщи... - 
Салдемир безпомощно махна с ръка, а по гърлото му сякаш бяха 
полепнали сажди от онзи далечен пожар. Той се прокашля и продължи: 

- Ще ти помогнем, разбира се! Само кажи как? 
Откъм двореца се разнесе звън на метал и чаткане на копита. Войнът 

с тревога погледна към все още вдигнатия мост, зад който вече се 
събираше хайка. 

- Ще те преследват, нали знаеш? - опита се да я предупреди той. 
- Дали знам ли? Разчитам на това! - усмихна се загадъчно Алгира. 
Като се забавляваше с недоумението на Салдемир, тя се помъчи да 

му обясни: 
- Аз дойдох в двореца и останах при Съветника доброволно. Той не 

ме държеше насила, а чрез заплахата за живота на Риналу. Можех да си 
тръгна по всяко време и никой нямаше да ме спре. Или поне така твърдяха. 
Затова когато изведнъж побягнах, това би могло да означава единствено, 
че... 

- ...вече си разбрала къде крият дракона и по-нататъшният ти престой 
става безсмислен? - досети се Салдемир. 

- Така че сега ще се опитат да ме заловят заедно с яйцето, защото си 
мислят, че знаят къде отивам! - театрално разпери ръце Алгира. 

- Но доколкото разбирам, ти все още не знаеш? 
- Нямам никаква представа! - звънна непринуденият й смях. - За 

съжаление не мога да долавям чуждите мисли отдалече и не успях да науча 
къде го държат. Но работата е там, че не ми е и нужно. Достатъчно ще е 
само да последвам преследвачите си. Защото те са убедени, че съм поела 
към дракона, който техните съмишленици пазят някъде наблизо. 

- И така ще те отведат право при него, нали? - ликуващо се намеси в 
разговора Лиандра. 

Салдемир погледна Алгира с уважение: 
- Умението ти да градиш планове значително се е подобрило след 

последната ни среща. Дано никога не ми се наложи да се бия срещу теб. 
- Всъщност исках да те помоля да се биеш заедно с мен. Войниците, 

които Съветникът ще изпрати след мен, ще се присъединят към онези, 
които пазят Риналу. А аз използвах цялата си магия, за да избягам от 
двореца, и няма да се справя с всички тях сама. 

- Можеш да разчиташ на нас. Враговете ти ще очакват единствено 
теб и ще бъдат неприятно изненадани от появата ни. Вечен длъжник съм 
ти задето спаси сестра ми от лапите на онзи сатрап. - Очите на война се 
изпълниха с ярост, раменете му натежаха и той леко се приведе. По гърба 
на Алгира в боен марш премина смразяваща колона от ледени мравки, 
толкова застрашителен и непрощаващ беше погледът му. 
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- А как точно смяташе да ги последваш. Не виждам да имаш кон? - 
смръщено я попита Салдемир. 

- Тази част от плана още не бях обмислила добре - призна смутено 
тя. - Смятах, че някъде около двореца все ще намеря. - После очите й 
игриво проблеснаха. - Случайно да ви се намира един излишен кон? 

Мрачното лице на едрия войн се разведри в широка усмивка: 
- Водим с нас само един допълнителен кон с провизии, така че ще се 

наложи да го споделите със сестра ми. Надявам се, че това няма да е 
проблем за Вас, Ваша Светлост. 

- Ще се радвам да яздя със сестра ти. И без това се съмнявам, че ще 
се справя сама с юздите, не съм свикнала. Но защо ме наричаш така? 

Салдемир с престорено раболепие падна на коляно и целуна 
крайчеца на избродираната й със злато рокля. После я погледна весело, 
вдигна драконовото яйце от земята и внимателно й го подаде. 

- А-а, заради дрехите ми! Повярвай ми и за мен не бяха първият 
избор тази сутрин, но така и не намерих време да ги сменя. - Тя с 
благодарност пое облия камък, който беше поставил в опасност живота на 
Риналу. 

Кафявият жребец изпръхтя недоволно от неумелия опит на Алгира 
да го яхне. С малко помощ тя успя да се качи върху него и протегна ръка 
към Лиандра, докато успокояващо потупваше животното. Сестрата на 
Салдемир седна зад седлото и ръцете й обгърнаха вещицата, поемайки 
юздите на коня. 

Малката група ездачи се скри в близките дървета и всички впериха 
нетърпеливи погледи във вдигнатия мост. Наложи им се да чакат съвсем 
малко, преди той да започне да се спуска. Сякаш гигантски език на 
огромно чудовище се протегна през водния ров, откривайки черната паст 
на входа в крепостта. Веригите леко потракваха и зовяха на път. Мостът 
още не беше докоснал земята, когато кавалеристите на Съветника 
препуснаха в галоп по него и се отправиха на север. Алгира, Лиандра и 
останалите ги последваха. 

Гората в тази посока не беше много гъста и хората на Салдемир 
можеха следват конниците от доста голямо разстояние, без да рискуват да 
бъдат забелязани. Когато пътуването свърши и чаткането на конските 
копита бе заменено от приглушени човешки гласове, вещицата едва 
сдържа нетърпението си. Струваше й огромни усилия да не се хвърли 
право към многобройните си врагове. Прикрити във високата трева на една 
малка височина, тя и Салдемир огледаха лагера на войниците. 

Недалеч от тях, оковано с вериги за две свързани една зад друга 
каруци, лежеше дългото тяло на Риналу. С прибрани криле и затворени 
очи, драконът не помръдваше. Не проявяваше никакви признаци на живот. 
Новодошлите обмениха няколко думи с пазачите и всички дружно се 
разсмяха. Но смехът им звучеше прекалено бодро и спря твърде бързо. 
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Бойците опитваха да се окуражат един друг, но в трескавите им действия и 
в нервните погледи, които хвърляха насам-натам, се четеше тревога. 

Салдемир прошепна на двете момичета с нетърпящ възражение глас: 
- Вие изчакайте тук. Ние ще се справим с тях. 
- А, не! Това няма да стане! Не можеш да очакваш да се крия отзад и 

да ви оставя да водите моята битка вместо мен. Идвам с вас. Само че... 
хората на Съветника ми взеха кинжала. Онзи, който ти ми даде. Дали не би 
могъл да ми заемеш друг, само временно? Веднага ще ти го върна! - първо 
гневно, а после виновно изпърхаха ресниците на вещицата. 

Салдемир с крива гримаса й подхвърли един нож, но после доволно 
се усмихна, когато видя колко ловко вещицата го улови във въздуха. Все 
пак не се сдържа и промърмори: 

- Започва да ти става навик да ме обираш така. Сигурна ли си, че все 
пак не си крадла? 

Алгира критично огледа леко нащърбеното острие. После се обърна 
към Лиандра: 

- Пази яйцето. То е по-важно от всички нас.... - и без да довърши се 
втурна към войниците на Хаймдес. 

 
*** 
 
Вещицата не се виждаше никъде. Войниците с тревога оглеждаха 

хълмистия район, а ръцете им трескаво стискаха дръжките на мечовете. Те 
се спогледнаха объркано и в този момент един от тях посочи към близкото 
възвишение. Стиснала кинжал, с развети от бързия бяг огнени коси, тя се 
появи с цялата си ярост. Но не ги нападна с магия, нито запрати 
светкавици по тях. Явно силата й не можеше да се мери с броя им. Те бяха 
твърде много и тя вероятно реши, че няма да се справи с тях, защото 
нерешително спря, а после побягна обратно. Дори захвърли бялото си 
наметало, за да бяга по-бързо. 

Те си отдъхнаха с облекчение. Бяха слушали какви ли не небивалици 
за силата на вещиците, за това как можели да превърнат десетина мъже в 
жаби, или да излеят разтопен метал върху тях. И вярваха поне в 
половината, вярваха достатъчно, че да бъдат предпазливи. Но сега пред 
себе си виждаха само едно уплашено момиче, а това беше нещо, с което 
лесно щяха да се справят. Те се спуснаха след нея толкова ожесточено, 
сякаш животът им зависеше от успеха. А това беше точно така, защото 
Съветникът не прощаваше провалите. И наказваше всяка грешка еднакво. 
Със смърт. 

Едва превалили билото на ниския хълм, войниците бяха нападнати 
от яростна вихрушка. Свирепи мъже и блестящи остриета изникнаха от 
близките храсти, а бягащата вещица изведнъж се обърна и заби кинжала си 
до дръжката в гърдите най-близкия си преследвач. 
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- Засада! - едва успя да изрече следващият и рухна мъртъв под 
светкавичната й атака. 

Краткото обучение на Салдемир и дългите изтощителни тренировки 
с пъргавата опашка на Риналу постепенно бяха превърнали Алгира в 
изкусен войн. Драконът видимо се забавляваше, докато й помагаше да 
усъвършенства боравенето с кинжала, а всичките й синини и охлузвания 
бяха нищожна цена за натрупания опит. Сега, когато магията повече не 
можеше да й помогне, животът й зависеше от това колко добре можеше да 
си служи с тънкото острие. 

Могъща вещица и ловък войн си поделяха деликатното тяло на 
момичето. Тези две страни от същността й бяха толкова различни, че ги 
обединяваше единствено несломимият й дух. И сега и двете нямаха 
търпение да се разправят с враговете, които стояха на пътя им към 
дракона. Останала без капчица магия, вещицата безропотно отстъпи пред 
тръпнещия в очакване на битката войн. 

Париранията и атаките й се сляха в едно-единствено плавно 
движение, в красив, макар и смъртоносен танц. Алгира се почувства като 
страничен зрител, който наблюдава от безопасно разстояние някакъв 
муден и разтегнат във времето дуел. С лекота се изплъзваше от мощните, 
но бавни удари на противниците си, а после на свой ред нападаше 
уязвимите места в защитата им. Не усещаше нито страх, нито умора. 
Сякаш играеше игра, която напълно владееше, и не можеше да загуби. 
Затова беше изумена, когато едно острие се хлъзна по рамото й и я поряза. 
Тя бързо приклекна, пропускайки свистящия меч над главата си. Веднага 
се изправи и се хвърли в лъжлива атака. После ловко използва силата на 
замаха на врага си, за да го събори на земята. 

Огледа се преценяващо наоколо в очакване на следващия неприятел 
и неволно се възхити на движенията на Салдемир. Неговият боен стил 
беше съвсем различен от нейния. Без да е толкова бърз, войнът 
великолепно използваше силата и теглото си. Течна като вода, Алгира 
меко се виеше около противниците си, оставайки недосегаема за оръжията 
им. А той като грамадна скала просто смазваше враговете си. Сечеше ги и 
ги помиташе, преминавайки през тях сякаш бяха празно пространство. 

Схватката беше ожесточена, но кратка. Изненадани и превъзхождани 
по бойни умения, войниците на Съветника така и не успяха да се групират. 
Разделени и обезверени, те падаха един след друг. Победоносният рев на 
Салдемир и високо вдигнатият над главата му меч известиха края на 
битката. 

- Това ли беше? - невярващо се озърна вещицата и се затича към 
дракона. 

- Не убивайте всички. Оставете жив поне един, за да ми разкаже 
какво са му направили - извика тя през рамо, докато оглеждаше 
неподвижното туловище. С мъка повдигна тежкия клепач и се взря в 
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огромното златистожълто око на Риналу. Но там видя единствено 
собственото си разтревожено отражение. В отчаянието си опита какво ли 
не. Милваше главата му и го удряше по чувствителната зона около 
ноздрите. Почука по ноктите му с тежък камък и открехна леко челюстите 
му с кинжала си. Дори издърпа дългия му език навън, но драконът не 
помръдваше. Тогава вещицата решително се насочи към единствения 
оцелял войник на Съветника. Салдемир го беше вързал здраво и с 
любопитство следеше действията й. Макар и с внушителни размери, 
безжизненият Риналу не го плашеше особено. 

Алгира се наведе над лежащия на земята пленник и кротко го 
попита: 

- Кажи ми какво знаеш за дракона. Какво му направихте и как мога 
да го излекувам? 

- Нищо няма да ти кажа, вещице! - изхърка раненият, а устните му се 
изкривиха в ехидна усмивка. 

- Може би не - съгласи се тя. После го погледна с едва доловима 
ирония: 

- Но ще си го помислиш! 
Салдемир рязко я хвана за раменете и я завъртя към себе си. В 

погледа му се четеше тревога. 
- Правилно ли те разбрах? Искаш да прочетеш мислите на тази 

отрепка, за да спасиш Риналу? Това не е ли опасно за теб? Каза, че си 
изхабила цялата си магия, за да избягате от замъка на Съветника? 

Алгира се усмихна с фалшива бодрост, мъчейки се скрие умората си: 
- Родена съм с дарбата да свързвам съзнанието си с това на другите. 

Тази дарба е част от мен, тя ме прави това, което съм, и не може да ми 
навреди. Използвала съм я хиляди пъти, още преди да се науча да говоря. 
А защитната магия, която ме изтощи до смърт, е нещо, което научих 
съвсем скоро. Все още се опитвам да я разбера и овладея. Тя е много 
могъща, но си има цена. 

Вещицата протегна ръка и се потопи в ума на завързания войник 
пред себе си. Той се сгърчи, опитвайки се да запази мислите си в тайна, но 
напразно. 

- Дни наред сте давали на стадо овце някаква билка. Безвредна за 
тях, но отровна за дракона. Следили сте ни цяла седмица и сте чакали. И 
накрая сте успели. Подмамили сте го да изяде няколко и той е заспал. Как 
се справям? - попита Алгира язвително. 

- Добре, добре, точно така беше. Но това няма да ти помогне. 
Виждам колко държиш на дракона си и се радвам, че сега ще го гледаш как 
умира. Той никога няма да се събуди и ти нищо не можеш да направиш! - 
злобно изсъска войникът. 

- Значи Съветникът изобщо не е имал намерение да спази своята част 
от уговорката. От самото начало е целял единствено да попречи на Риналу 
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да ми отговаря. Знаел е, че драконът е обречен и въпреки това ме е 
изнудвал с живота му! - гневно стисна вещицата малките си юмруци. 

- Кажи ми веднага какво точно му дадохте? Не може да няма 
противоотрова! - обърна се тя към пленника. 

- Нали виждаш мислите ми, защо ме питаш? Не знам каква е билката, 
защото ни я донесе стар лечител, който познаваше растенията много добре. 
Но знам, че драконът ти ще умре, и то съвсем скоро. - Вързаният войник се 
опитваше да изглежда смел и язвителен, но никого не успя да заблуди. 

- Бързо! Нямаме никакво време. Съберете тънки сухи клони, трябва 
да запалим силен огън. И ми намерете вода! - извика Алгира и изчезна в 
гората. 

Не толкова неустоимата красота на вещицата, колкото нещо 
неуловимо в начина, по който се държеше, караше човек неволно да й се 
подчинява. Просто на никой и през ум не му мина, че би могъл да не го 
направи. Лиандра и Елистар, неразделни още от деца, се спогледнаха 
учудено и се заеха да търсят дърва, пръчки и шума, а останалите се 
присъединиха към тях. Салдемир грабна шлема от главата на пленника и 
се спусна в близкия овраг. Тръгна по него и не след дълго откри едно 
почти пресъхнало ручейче, сгушено между склоновете на малка падина. 
Тънката му струйка едва сълзеше, но с малко търпение войнът успя да 
напълни шлема догоре с вода. Като внимаваше да не разлее и капка, 
войнът пое обратно към лагера. Другарите му бяха събрали изсъхнали 
съчки и ги бяха подредили в пирамида. Салдемир удари силно два меча 
един в друг, изтръгвайки от тях остър звън и куп искри. Чакали само това, 
сухите листа веднага пламнаха. 

Когато Алгира се върна, огънят вече весело пращеше и поглъщаше 
дървата, хвърляйки закачливи отблясъци по мрачните лица на мъжете. Тя 
наряза на ситно коренчетата, които беше донесла, и ги сложи във водата в 
металната каска. После окачи импровизираното котле над огъня и нервно 
закрачи напред-назад, докато чакаше течността да заври. 

Салдемир и двама от най-едрите му другари едва успяха да 
повдигнат огромната глава на Риналу и леко да открехнат зъбатата му 
паст. Вещицата изля в зейналото пред нея гърло противната на вид 
жълтеникава настойка и захвърли празния шлем. Тя знаеше доста за 
лековитите растения и често ги използваше. Но сега беше разтревожена, 
защото трябваше да гадае каква отрова беше използвал лечителят на 
Съветника, за да причини такъв дълбок и убийствен сън. И не можеше да 
предположи дали и как щяха да подействат нейните билки върху дракона. 

"Събуди се!" - изкрещя тя в съзнанието му с всичките си останали 
сили. Но не получи отговор. 

- Казах ти! А сега, когато остана без чудовището си, и с теб е 
свършено. Съветникът ще те хване и ще те принуди да му служиш! - 
злорадо я погледна пленникът и този път Алгира не можа да сдържи 
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бликналите си сълзи. Една по-едра капка като жива пропълзя към върха на 
носа й, и оттам с отчаян, макар и беззвучен вик полетя към земята. 

- Няма да се откажа толкова лесно! - задавено промълви тя и грабна 
меча на Салдемир. После омота дръжката му с парче плат от дрехата на 
един от мъртвите войници и го пъхна в жаравата. 

- Какво смяташ да правиш? - угрижено я попита войнът. Драконът 
можеше и да е полезен, но беше просто едно животно. Обаче мъката, 
изписана по лицето на Алгира, и почти физическото страдание на отчаяно 
отпуснатото й тяло не можеха да го оставят равнодушен. 

- Всичко, каквото мога! - твърдо отсече Алгира, гледайки мрачно 
пламъците. 

Тъничките й рамене се разтърсиха от беззвучното й ридание. 
Салдемир с болка изгледа безпомощният й гръб. Посегна да я погали, но 
неуверено се спря, и ръката му увисна във въздуха. 

- Ако искаш, мога да ти помогна? - дрезгаво предложи той. 
Алгира неохотно се изправи и после решително отсече: 
- Не, трябва да го направя сама! 
Тя извади нажежения до червено меч от огъня и със сподавен стон 

заби острието до половина в хълбока на дракона. Блестящата синя грамада 
не помръдна. Закривените нокти на прободения крак се свиха леко, 
потрепнаха конвулсивно, и отново безсилно се отпуснаха. 

- Моля те, събуди се! Няма да ти позволя да умреш. Знаеш ли през 
какво преминах, за да те намеря? Но сега съм тук и няма да се откажа от 
теб. Ставай веднага! - Алгира крещеше в ума на Риналу и викаше с пълен 
глас. Удряше го с все сили по носа и клепачите, дърпаше висящият от 
устата му език и безуспешно се опитваше да разклати огромната му глава. 
Салдемир й се притече на помощ и нанесе няколко тежки юмручни удара в 
основата на челюстта на дракона. После с мъка повдигна главата му и я 
завъртя насам-натам. 

Риналу бавно отвори лявото си око и примигна няколко пъти. 
Черният отвесен процеп на зеницата му неуверено се завъртя наоколо, без 
да се спира на нищо. Драконът се опита да се изправи и опъна веригите, с 
които беше вързан за предната каруца. Ноздрите му се свиха, когато той 
пое въздух, и после се издуха, когато шумно издиша. Отново опита да се 
надигне и този път успя, като се подпря на крилете си. Талигата увисна под 
него като гигантска огърлица, но оковите не издържаха тежестта й, и едно 
счупено звено излетя настрани. Дървената каруца с глух тътен рухна на 
земята, а над нея се разнесе ревът на освободилият се дракон. 

Алгира не можеше да повярва на очите си. Слънчева усмивка озари 
мокрото й от сълзи лице, но тя продължаваше да плаче, макар и вече от 
радост. Обгърна огромната глава на Риналу с тънките си ръце и след миг 
краката й се отделиха от земята, когато той протегна нагоре дългата си 
шия. Драконът открехна и второто си око и се огледа. Мътният му още 
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поглед обходи хората и той вдиша с пълни гърди, готвейки се да изригне 
вулканичния си огън срещу тях. 

- Не мърдайте! Стойте неподвижно и не го дразнете! Аз ще се 
погрижа за него - прошепна Алгира, но гласът й прозвуча съвсем 
отчетливо във възцарилата се тишина. 

Нещо обаче не беше наред. Тя усети надигащото се в дракона 
раздразнение към хората, усети гневът му, който внезапно избухна в 
изпепеляваща ярост. Ужасена отстъпи назад, разбрала че в упоеното му 
съзнание не беше останало нищо. Нямаше нито спомени, нито надежди, 
нито мечти. Нямаше никаква мисъл за нея, нито за приятелството им. 
Никаква емоция, нито капчица любов. Нямаше нищо друго, освен 
свирепото настървение на разбесняло се диво животно, току-що 
освободило се от плен. 

Драконът енергично разтърси глава и изхвърли момичето далече 
встрани. После измъкна десния си крак от веригите на задната каруца и 
направи крачка напред, влачейки я след себе си. Олюля се и инстинктивно 
разпери криле, за да запази равновесие. Пристъпи още веднъж, преди да 
осъзнае, че левият му крак си оставаше окован, след това размаха неистово 
опашка. За миг от каруцата останаха само дървени трески и метални 
отломки. Чудовището отново изрева и се насочи към вцепенилите се хора, 
помитайки храсти и кършейки дървета. 

- Бягайте! - едва успя да изкрещи Алгира, докато с мъка се 
изправяше. Цялото тяло я болеше от падането, но тя размаха ръце, за да 
привлече вниманието на дракона върху себе си. Успя. Огнените му очи се 
вторачиха в нея, той раззина зъбатата си уста и се стрелна към момичето. 

- Аз съм Алгира, твоята вещица, а ти си Риналу, моят дракон. 
Излекува крака ми до трупа майка си. Носиш името, което тя ти е дала. Не 
го харесваш, но реши да го запазиш, за да уважиш паметта й. Спомни си за 
нея. Спомни си кой си. Спомни си за мен. Толкова пъти си спасявал 
живота ми. Ти не искаш да ме убиеш! Спомни си за нас! - мълвеше тя в 
празното му съзнание. 

Нещо като че ли разколеба устрема на развилнялото се чудовище. 
Неясна сянка от мисъл се мерна в ума му, някакво бледо пламъче 
заблещука в мрака на всепоглъщащата ненавист. Той се спря пред 
падналата на колене Алгира, а главата му се протегна към вдигнатите й 
като за молитва ръце. Драконът изсъска зловещо, а челюстите му се 
разтвориха още по-широко. 

С едва забележимо, почти котешко движение Салдемир се наведе и 
вдигна едно копие от тревата. Ако му беше писано да умре в пастта на този 
ужасен звяр, поне щеше да продаде живота си по-скъпо. Погледна 
въпросително Алгира, но тя поклати глава: 

- Ако ме убие, ако не успея да го спра, не се бийте с него, а бягайте! 
Може би някои от вас ще се спасят? Съжалявам, че ви забърках в това. 
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Войнът стисна още по-здраво копието, внезапно осъзнал, че 
момичето се прощаваше с него. То чувстваше вина, задето бе изложило на 
опасност живота на приятелите му, и беше готово да жертва своя, за да 
поправи грешката си. Все още беше твърде слабо, за да призове защитната 
си магия. Затова водеше отчаян безсловесен двубой в съзнанието на 
дракона, опитвайки се да спечели малко време. 

Слаба и неуверена песен се надигна над есенната поляна. Проста 
мелодия без думи се понесе над смълчаната гора. Топли нежни трели се 
преплетоха и кръшно се извиха във въздуха. Гласът укрепна и доби 
смелост, мелодията стана по-плътна. Тя се извиси нагоре - чиста и 
свободна, докосваща сърцата и галеща душите. Музиката унасяше, 
умиротворяваше и сътворяваше хармония. Ласкавите звуци имаха почти 
вълшебно въздействие, едновременно омайващо и успокояващо. 

Драконът застина на място, подобен на гигантска каменна статуя. 
Леко притвори очи и започна да върти глава, търсейки източника на мекия 
глас. Откри пеещата Лиандра, подала се иззад едно дърво. Тялото й леко се 
поклащаше, следвайки ритъма на бавния й напев. Без да обръща никакво 
внимание на страшилището, тя излезе на малката поляна и започна да 
танцува. 

Примитивният дял на мозъка командваше мускулите на дракона и 
реагираше светкавично на всяка заплаха или опит на плячката му да се 
измъкне. Тъкмо него беше събудила Алгира и сега Риналу виждаше около 
себе си единствено врагове и храна. Но висшият дял на съзнанието му - 
люлка на разума и хранилище на спомените му, все още спеше. И едва сега 
започваше да се разсънва, като замръзнала река през пролетта. Отначало 
дебелата ледената кора се пропуква почти незабележимо и отдолу се 
показват тънички струйки вода. После мразовитата броня започва да 
отслабва и изтънява, докато процепите се задълбочават и разширяват. И 
накрая мощният поток на разгневената от дългия си затвор водна маса се 
надига и помита и последните следи от зимна сънливост. Търсещият взор 
на вещицата откри в ума на дракона първата му осъзната мисъл. След нея 
последваха други и миг по-късно ятата от спомени започнаха да се 
завръщат като прелетни птици. 

Блуждаещият поглед на Риналу се проясни и той с пръхтене пое 
познатия мирис на вещицата. Тя изглеждаше някак променена и различна, 
но си беше все същата Алгира, сияеща от щастие и обзета от тревога. Той 
едва успя да й каже колко съжалява, че беше заспал, преди съзнанието му 
да бъде залято от хилядите й неподредени мисли. Тя едновременно му се 
караше и благодареше, радваше му се и беше ужасена. 

Драконът с недоумение се огледа наоколо. Никога не беше виждал 
това място, нито пък помнеше как се беше озовал тук. Наблизо едно 
момиче извиваше тялото си и издаваше странни мелодични звуци. Някакви 
непознати мъже, мръсни и миришещи на пот и страх, бяха застинали 
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неподвижно с вперени в него очи. Всички до един бяха въоръжени и той се 
сниши към земята, надавайки гръмовен рев и готвейки се за атака. 

- Всичко е наред, Рин. Тези хора са приятели, те ми помогнаха да те 
спася. Моля те, не ги наранявай! - опита се да го успокои Алгира и той й 
повярва. Винаги й вярваше. Направи крачка към нея и остра болка прободе 
крака му. Драконът с изумление погледна назад, а тя изтича припряно към 
него и някак виновно изтегли един дълъг меч от тялото му. 

- А това какво е? Опитала си се да ме убиеш? Но защо? - Риналу не 
успяваше да проумее ситуацията. Нещо се беше случило с него. Нещо се 
беше променило по време на съня му. И сега той изоставаше от събитията 
и не можеше да ги настигне и разбере. 

- Не, аз... Не! Как можа да си го помислиш? Исках да те спася. Ти 
беше дълбоко упоен от някаква билка, която бяха сложили в храната ти. 
Бяха ти поставили капан. И щеше да умреш, ако не те бях събудила. 
Опитах какво ли не и накрая просто не знаех какво друго да направя. Моля 
те, прости ми! 

Алгира с отвращение захвърли оръжието и притеснено огледа слабо 
кървящата му рана: 

- Как мислиш, дали ще се зарасне? 
Драконът се разсмя дълбоко и гърлено, но за хората това прозвуча 

като ужасяващия рев на разгневено чудовище. Загубили последните си 
остатъци от доверие в способността на Алгира да го усмири, те мигом се 
изпокриха. 

- Разбира се, че ще се оправи, и то много скоро. Това е присъщо за 
нас, драконите. Нещо в телата ни кара всяка рана или счупване да 
оздравява почти веднага. Ако загубя опашката си, или пък някой крак, то 
бързо ще ми порасне нов. Всяко нараняване, което не ме убие на мига, 
зараства напълно. Мисля, че затова и сълзите ми се оказаха лековити за 
теб. Но защо подушвам кръвта ти, да не си ранена? 

- О, това е само драскотина, не се тревожи. Стой мирен за малко и се 
опитай да изглеждаш малко по-дружелюбен. Нали не искаш да плашиш 
хората, които рискуваха живота си, за да спасят твоя? - Едва сега Алгира 
намери време да откъсне ивица плат от разкошната си рокля и да превърже 
плитката рана на рамото си. 

Драконът покорно легна на земята и подви опашка под себе си. 
После огледа полесражението с любопитен поглед. Вещицата се приближи 
до танцуващата със затворени очи Лиандра и леко я докосна по ръката. 
Гласът на момичето почти не трепна, когато то ужасено се сви и още по-
силно стисна клепачи, очаквайки острите зъби на чудовището да се впият в 
плътта му. 

- Хей, спокойно, аз съм! Всичко свърши, и то благодарение на теб. 
Но как ти хрумна да пееш на дракон? - изуми се Алгира. 
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Лиандра боязливо открехна очите си и погледът й почти веднага се 
закова върху лежащия неподвижно Риналу. След няколко секунди, видимо 
успокоена, тя успя да промълви: 

- Ами много се уплаших, помислих си, че с всички нас е свършено! 
И не се сетих за нищо друго. Като малка ми казваха че имам хубав глас, 
затова реших да опитам. Надявах се да отклоня вниманието му от теб, 
защото знаех, че само ти можеш да го укротиш. Ако убиеше теб нямаше да 
пощади и нас. 

- Е, не знам как, но се получи. Той се събуди и е добре! Толкова съм 
щастлива! И ви благодаря. На всички! 

Последните думи Алгира извика високо, обръщайки се към стаените 
в ниската трева и зад дърветата мъже. Те смутено се подадоха от укритията 
си и направиха по една-две крачки, преди отново да спрат. Салдемир 
единствен бе останал по-близо. Без да се разделя с копието, той 
предпазливо се приближи до дракона и вдигна меча си от земята. После 
все така бавно отстъпи и удивено заразглежда покритото със засъхнала 
кръв острие. 

- Извинявай за тежките думи, които ти наговорих, и затова че те 
заплюх. Едва сега разбирам какво и защо е трябвало да направиш. - На 
лицето на коленичилата Лиандра се четеше дълбоко съжаление и искрено 
разкаяние. 

- Няма нищо и аз съжалявам, че се наложи да те ударя. Надявам се 
разбираш, че бях принудена да играя роля. Не можех да допусна да 
разберат какво смятах да направя. Хайде сега, изправи се. - Алгира 
протегна ръка към сестрата на Салдемир и двете се прегърнаха. 

Вещицата се скри зад могъщия гръб на Риналу и с омерзение 
изтръгна от себе си скъпоценните накити на омразния Съветник. После 
захвърли и елегантните дрехи, и щастлива се намъкна в любимата си 
бледозелена рокля, с която бе свикнала като с втора кожа. След кратко 
колебание реши да задържи удобните ботуши и топлата хермелинова 
наметка, която й стигаше чак до коленете. Алгира мразеше до дъното на 
душата си Хаймдес и всичко свързано с него. Но мисълта за студените 
зимни нощи на открито помогна на практичността й да надделее. Затова тя 
сгъна царствената одежда и я завърза със широкия кожен колан. Накрая 
вдигна богато украсената синя рокля, в която я бяха облекли придворните 
дами, и с усмивка я подаде на Лиандра: 

- Не е кой знае какво, но поне е по-здрава и топла от твоите дрехи. 
Момичето притеснено огледа раздраните си дрипи, които на места 

бяха толкова разнищени и разпокъсани, че отдолу се виждаше мръсната й 
кожа. Дори като нови те не можеха да се мерят с възхитителната царствена 
рокля. 

- Благодаря ти! - едва успя да промълви то. 
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Алгира небрежно кимна и събра блестящите украшения от земята, за 
да ги отнесе на Салдемир. 

- Мисля, че на вас ще ви свършат по-добра работа. Ще ви трябват 
пари за оръжия и коне, за помагачи и съгледвачи. Знам, че борбата ви не е 
никак евтино занимание. 

- А какво направи с всички онези великолепни дрехи? Трябва да 
призная, че хващаше окото с тях... - започна шеговито Салдемир, но 
веднага млъкна, стреснат от гневния поглед, който Алгира му хвърли. - Не 
че така изглеждаш зле, де! - опита се да се поправи той. От майка си беше 
научил, че не е особено умно да ядосваш вещица, та дори и изтощена. Пък 
и зелената дреха наистина й стоеше чудесно. 

Когато Лиандра плахо се подаде иззад неподвижно застиналия като 
огромна синя скала дракон, войнът остана безмълвен. Макар че дрехите не 
й бяха съвсем по мярка, тя приличаше на изгубена в гората принцеса. 
Погледът на Риналу с недоумение сновеше между двете жени. С помощта 
на острото си обоняние той лесно беше разпознал Алгира в новите й дрехи. 
Но след това тя се беше преоблякла обратно в старата си рокля, а Лиандра 
беше взела нейната. Така че според зрението му уплашената доскорошна 
певица беше неговата приятелка. И сега драконът беше объркан, 
неспособен да реши на кое сетиво да се довери. 

Вещицата се приближи до Салдемир и понечи да му върне кинжала, 
както беше обещала. Но той я спря с великодушен жест: 

- Задръж го, на теб повече ще ти трябва. 
Алгира застана между война и чудовището и протегна ръце към 

двамата: 
- Салдемир, позволи ми да ти представя Риналу. Той иска да знае как 

може да ти се отблагодари за това, че си го спасил? 
- Предай му, че не искам от него нищо друго, освен да се грижи 

добре за тази, която измъкна сестра ми. Кажи му, че мечът ми винаги ще 
бъде на негово и на твое разположение. Макар че като казах меч... - войнът 
изведнъж млъкна, сякаш си бе прехапал езика. 

Вещицата усети колебанието в гласа и смущението в погледа му. Но 
знаеше, че не е редно да се рови в главите на хората, особено пък на 
приятелите. Затова просто попита: 

- Какво за меча? 
- Ами... Не знам как... 
- Казвай, де! - започна да губи търпение момичето. 
- Е, добре. Има нещо, за което бих искал да помолиш дракона си. 

Малко ми е неловко и ще го разбера, ако откаже. Според едно древно 
предание някога е имало меч, чието острие било закалено в драконов 
пламък. Този меч можел да реже камък и броня, и никога не се изтъпявал. 
Следите му се губят през вековете и не е ясно дали изобщо е съществувал. 
Но легендата още е жива, както и указанията за създаването му. Като 
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потопи меча ми в кръвта на дракона, ти неволно изпълни първата стъпка от 
тези указания. Разбира се и друг път се е случвало хора да убият дракон и 
да се опитат да създадат по-здрава стомана с кръвта му. Но без огън с 
изключително висока температура усилията им били напълно безплодни. 
Защото е необходимо много силно нагряване, каквото човек не би могъл да 
постигне, само дракон. А хората обикновено не остават живи достатъчно 
дълго, че да говорят с огнедишащите. Освен това не знаят как. Но дори и 
да можеха, едва ли биха успели да убедят някой от тях да помогне за 
създаването на меч, който е заплаха за него самия. Та се чудех дали има 
нещо вярно в цялата тази история? 

Алгира кимна и след малко предаде отговора на дракона: 
- Закрепи оръжието си някъде и се отдръпни. 
Скоро дръжката на меча беше здраво заклещена между два клона на 

едно дърво. Ослепителните пламъци, избълвани от Риналу, обгърнаха 
острието. То побеля за миг, преди да изчезне в зеленикавото сияние на 
кипящата драконова кръв по него. Без да губи време едрият войн откачи 
оръжието от дървото и го заби в трупа на един от убитите. Със съскане и 
дим мечът рязко се охлади от кръвта на мъртвия. Работата беше свършена 
и Салдемир нямаше търпение да провери резултата. С все сила замахна 
към една скала. Закаленото острие изсвистя във въздуха и с кристален звън 
изтръгна от камъка сноп сини искри. Отсеченото парче, с големината на 
човешка глава, изхвръкна далече настрани и се заби до половина в меката 
пръст. Войнът погледна новото си оръжие с такова удивление, сякаш за 
първи път в живота си виждаше меч. 

- Не мога да повярвам... Това е... Това просто не е възможно... 
После се обърна към Алгира: 
- Благодаря ти! Благодаря и на дракона. Моля те, предай му, че току-

що си спечели верен приятел в мое лице. Това е невероятен меч, на света 
няма втори като него. Сигурно и нерфолд би могъл да убие. Ще го нарека 
"ДракоПлам"! 

Загубил окончателно дар слово, той падна в краката на смутената 
Алгира. Протегна бледочервеното острие към нея, сякаш я молеше да 
сподели възхищението му от скритата мощ на режещия ръб, загатвана 
само от танцуващият по него ослепителен блясък. Жестокият сблъсък със 
скалата не бе оставил дори драскотина по повърхността на меча. 

Вещицата се почувства неловко от неочакваната проява на емоции. 
Тя почти не познаваше Салдемир, но досега той се бе държал доста хладно 
и сдържано. Сега обаче видимо не успяваше да овладее чувствата си и те 
преливаха навън като придошла река. Уплашена да не бъде залята и 
удавена от тях, тя трескаво потърси нова тема за разговор: 

- А как все пак успяхте да убиете нерфолд? 
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Войнът не отговори веднага. Той внимателно прекара пръст по ръба 
на острието, после с уважение прибра меча в ножницата. Едва тогава се 
изправи, погледна Алгира право в очите и мрачно заяви: 

- Никога не съм убивал нерфолд. Нито пък познавам някой, който да 
го е правил. Доколкото знам това е невъзможно. Не съм сигурен дори дали 
умират от старост или живеят вечно. 

- Но ти каза... 
- Казах ти, че сме се сражавали с тях, а не че сме ги убивали. Просто 

успяхме да ги спрем един по един, и то с цената на огромни жертви. 
Забивахме копия и корабни котви в земята и връзвахме за тях мрежи, 
въжета и вериги. Нерфолдите са много силни, но също така и доста 
тромави. Така че постепенно успяхме да ги омотаем и обездвижим като 
мухи в паяжина. Но те все още са си там. И все още са живи. С 
безкрайното търпение на безсмъртни те очакват деня, в който въжетата ще 
изгният, а веригите ще ръждясат. Защото тогава пак ще тръгнат напред. 

Добилите смелост приятели на Салдемир с любопитство се 
приближиха до дракона. Той леко оголи дългите си зъби в приветлива 
усмивка. Хората обаче оцениха жеста погрешно и мигом се хвърлиха на 
земята. Само Лиандра продължи да пристъпва бавно към него, протегнала 
напред дясната си ръка като слепец, опипващ пътя си. Сякаш и през ум не 
й минаваше, че чудовището може по някакъв начин да я нарани. 

Макар че външно оставаше спокоен и напълно неподвижен, Риналу 
губеше търпение по-бързо и от малко дете. Без да издава нито звук, той все 
по-настойчиво крещеше в главата на Алгира. Неговият гладен за отговори 
ум изискваше цялото й внимание. Какво се бе случило с него и колко 
дълго беше спал? Къде се намираше и как беше попаднал тук? Кой я беше 
ранил? Какви бяха тези непознати хора? И колко още ще трябва да лежи 
неподвижен? 

Тя набързо му разказа за събитията от последното денонощие. После 
пое драконовото яйце от приближилата се Лиандра и постави 
нерешителната й ръка върху дясната ноздра на Риналу: 

- Давай, погали го! Точно тук най-много му харесва. И не се 
страхувай, няма да те изяде. 

После показа яйцето на дракона: 
- Ето заради този малък камък едва не те убиха. 
- А на мен защо не ми отговаря? - изненада се Риналу. 
- Предполагам усеща, че си мъжки дракон. А то вярва само на майка 

си. Наясно е, че това не съм аз, но все пак съм жена и може би затова е 
склонно да ме допусне до себе си. Но сега трябва да скрием го някъде. На 
място, където никой не би го търсил. До което никой въобще не би могъл 
да достигне. Аз се сещам само за едно такова. 
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На дракона му отне няколко секунди, но когато я разбра, изрази 
възмущението си с бурно клатене на глава, събаряйки ужасената Лиандра 
на земята: 

- В кратера? При нерфолдите? Не! Не, не, не! Какво ти става, забрави 
ли какво се случи миналия път? Не помниш ли как едва не загинахме там и 
двамата? 

- Ако малко се успокоиш и ми позволиш да ти обясня, ще видиш, че 
не е чак толкова страшно. Вече сме били там и знаем какво да очакваме. 
Достатъчно е просто да се издигнеш много високо и после стръмно да се 
спуснеш право в кратера на вулкана. А всички нерфолди са от външната 
му страна и няма дори да ни видят. 

- Но ти би могла да събудиш дракончето, нали? Да го накараш да се 
излюпи? - В огромните пламтящи очи на Риналу имаше толкова много 
надежда. Лиандра отпълзя назад и се помъчи да се скрие зад тънкото тяло 
на вещицата. 

Въпросът накара Алгира да се замисли. 
- Мисля, че да. То ме чу и ми отговори. Има ми доверие и може би 

след известно време би повярвало в мен достатъчно, че да ме послуша. 
Вероятно ще ми отнеме години, но смятам, че накрая бих могла да го 
убедя да напусне яйцето. Проблемът е, че не съм сигурна дали двамата с 
теб ще можем да се грижим за него както трябва. А и не мисля, че точно 
сега светът е готов за едно бебе дракон. Твърде объркано и враждебно 
място е. 

Вещицата се приближи до Салдемир, за да се сбогува с него. 
- Ние с Рин потегляме. На ваше място не бих се навъртала тук още 

дълго. Много скоро Съветникът ще осъзнае как сме го изиграли и ще 
изпрати още войници. 

- Какво смяташ да правиш с яйцето? - попита с престорена 
небрежност Салдемир. Той добре осъзнаваше заплахата, притаила се в 
живия камък. 

- Не се тревожи за него. Ще го скрием на толкова тайно и 
недостъпно място, че никой никога няма да го намери. 

- Ами лъка? Доколкото разбрах, хората на Съветника са ти взели и 
него. Как сега ще се справяш без любимото си оръжие? Чакай, сетих се. 
Лиандра може да ти направи. Тя е много сръчен дърводелец и ковач. С 
каквото и да се захване, всичко й иде отръки. Ще видиш какъв чудесен лък 
ще ти измайстори, нали сестричке? 

- Разбира се. Дори смятам да изпробвам някои подобрения. До 
следващата ни среща ще е готов. Сигурна съм, че ще останеш доволна. 
Нали един ден ще се върнеш при нас? Нали ще се видим отново? - Лиандра 
вече се беше изправила и възхитено оглеждаше дракона. 

- Ще се върнем много скоро. А дотогава ще си спомням за вас. И вие 
не ме забравяйте. 
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- Да бе, като че ли човек може да те забрави... - промърмори на себе 
си Салдемир и прегърна през рамо сестра си. 

Риналу бавно се изправи и разпери огромните си криле, като 
внимаваше да не закачи с тях някой от хората. Разтърси врата си и го 
наведе надолу, приканвайки Алгира да заеме мястото си на седлото. Тя не 
го остави да чака и пъргаво се метна върху него. Драконът излетя стръмно 
нагоре и пое по дългия път към вулкана Белманди. Едрият силует на 
Салдемир ги изпрати с високо вдигнат меч. После махащите след тях хора 
бързо се превърнаха в неразличими точици. Алгира нямаше търпение 
отново да види магическата пирамида, която я очакваше в кратера. Какво 
ли щеше да научи този път? Мисълта за предстоящата среща със стар 
приятел стопляше сърцето й. 

Далече долу под тях цветовете постепенно избледняваха и се губеха 
в тежките сенки на пурпурния залез. Изоставена от слънчевата светлина 
земята бавно потъваше в мрак. Но високо горе, в безкрайната синева на 
небето, нощта беше още далече. 

 
София 
28 Януари 2016 г. 
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4. Говорещата с дракони 
 
Бурята беше жестока. Алгира не помнеше друга такава. Двамата с 

Риналу бяха оставили далече зад гърба си пълния с вода кратер на вулкана 
Белманди. Тъмнината на нощта криеше под наметалото си огромните 
черни облаци и нищо не предвещаваше промяната на времето. Изведнъж 
застудя и след миг човек и дракон усетиха върху себе си влажните лепкави 
ръце на стихията. Още първите капки бяха толкова студени и тежки, сякаш 
самата природа не беше сигурна дали са течни, или ледени. Вещицата 
потръпна недоволно и се сви в своята бързо подгизваща дреха. После 
някаква невидима сила разкъса тънката тъкан на небето и върху жадната 
земя се изля цял океан. 

Риналу сякаш не летеше, а плуваше в проливния дъждовен поток. 
Тежестта на водата го натискаше надолу, а ураганният вятър го вееше като 
безпомощно есенно листо. Борбата с побеснелите вихри бързо изцеждаше 
силите на могъщия дракон и той започна да се уморява. Крилете му се 
мокреха и натежаваха все повече с всеки следващ мах. И той все по-трудно 
си поемаше дъх, защото дробовете му се пълнеха с влага при всяко 
вдишване. Недалече от него светкавица разкъса почернялото небе. 
Вещицата сериозно се разтревожи, защото беше виждала поразени от гръм 
огромни столетни дървета. И момичето и драконът нямаха търпение да се 
измъкнат час по-скоро от разпенената вихрушка. Вече почти бяха стигнали 
до мястото на срещата със Салдемир. Но се налагаше веднага да прекратят 
опасния полет. Риналу тромаво се приземи, почти падна, близо до една 
борова гора. Игличките предлагаха съвсем скромна защита от дъжда, но 
поне стената от дървета донякъде спираше свирепия вятър. 

Алгира искаше да накладе огън, който да стопли премръзналото й 
тяло и да изсуши мокрите й дрехи. По земята имаше в изобилие 
изпочупени от бурята клони и тя набързо домъкна няколко. За 
огнедишащият дракон нямаше да е никак трудно да превърне 
просмуканата с вода дървесина в пламтяща жарава. Зъзнещото момиче 
вече почти усещаше топлината с настръхналата си от студа кожа. Риналу 
обаче беше толкова изтощен, че веднага заспа. Дори не я изчака да свали 
седлото от врата му. Пронизващият вятър беше толкова силен, че свистеше 
дори в обтекаемото, създадено за полет тяло на дракона. И на вещицата не 
й остана друго, освен да се сгуши под крилото му, съвсем близо до 
горещото му туптящо сърце. Така, както правеше винаги. 

 
*** 
 
- Събуди се! - Напрегнат непознат глас се опитваше да изтръгне 

Алгира от сладкия й унес. Тя тъкмо сънуваше някаква необикновено 
красива картина. През тучна зелена поляна с тихо ромолене лъкатушеше 
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бистро поточе. Блестящото тяло на риба се изви във въздуха и плесна с 
опашка, завръщайки се във водата. Пойните птички безгрижно чуруликаха, 
заети да чистят и подреждат дългите пера на пъстрите си одежди. Весело 
бръмчаха пчели, понесли скъпоценния златен прашец на хиляди жълти 
тичинки, полепнали по мъничките им телца. Скрити във високата трева им 
пригласяха невидими щурчета. Искрящо във всички цветове на дъгата, 
едно водно конче се завъртя любопитно около нея, после се стрелна нагоре 
в безоблачното небе. Топлото слънце нежно и почти неуловимо галеше 
голата й кожа с безкрайно дългите пръсти на лъчите си. Немирните багри, 
избягнали от нечия палитра, бяха накацали върху крилете на пърхащите 
пеперуди, които... 

- Събуждай се вече! - Нетърпението в думите беше придружено с 
енергично, почти грубо разтърсване на рамото й. 

Алгира объркано примигна, разтърка сънено очи и седна на земята. 
Огледа се наоколо, опитвайки се да си спомни къде се намира. Беше в 
пълна безопасност, надеждно защитена от кротко спящия до нея Риналу. 
Но не беше сама. В малката жива палатка, образувана от сгънатото крило 
на дракона, имаше още някой. В мига, в който осъзна това, вещицата се 
обгради в бледосин пашкул от защитна магия. Меката му светлина се разля 
наоколо и прогони дремещия мрак. Фигурата пред нея не помръдна, само 
отдръпна ръката си и едва доловимо се усмихна: 

- Успокой се, не ти желая злото. Трябва да поговорим. 
Алгира я изгледа недоверчиво. Непознатата беше най-красивата 

жена, която вещицата някога беше виждала, по-красива дори от майката й. 
Дълги леко къдрави руси коси се спускаха по раменете й, покрити с 
наситено синя рокля. Ефирната дреха сякаш беше продължение на 
тъмносините й очи. Веднъж погледнал ги, човек вече не можеше да 
отклони взор и да разгледа останалата част от лицето й. 

- Какво искаш? - в гласа на Алгира звънна метална заплаха. Тя свали 
магическия щит около себе си, но дясната й ръка остана протегната 
напред, готова да го вдигне отново. Пръстите на лявата й ръка напипаха 
дръжката на кинжала. Не можеше да си позволи наивна доверчивост - това 
можеше да й струва твърде скъпо. Опита се да проникне в чуждото 
съзнание, но се сблъска с непроницаема преграда. Мислите й объркано се 
залутаха и тя беше принудена да се откаже. Явно трябваше да се задоволи 
с това, което жената пожелаеше да й каже. Следващите думи на 
красавицата дори не се опитаха да приспят бдителността на вещицата. 

- Трябва да говоря с теб преди драконът ти да се е събудил. 
- Защо? 
- Както вероятно си се досетила, аз също съм вещица. И не съм 

сигурна дали той няма да успее да прочете мислите ми. 
Алгира настръхна и се наведе леко напред. Тялото й приличаше на 

голяма котка, приклекнала за скок. 
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- Какво толкова има в мислите ти, че не искаш драконът да ги узнае? 
- Не ми е леко да ти го кажа, защото виждам колко си привързана 

към него. Но той трябва да умре. И най-добре е ти самата да го убиеш, 
докато още ти има доверие. 

Лявата ръка на Алгира се стрелна напред и дългото острие на 
кинжала й замря на косъм от гърдите на новодошлата. Синеоката 
вълшебница дори не трепна. 

- Смъртта ми нищо няма да промени. Драконът е много опасен и 
трябва да бъде убит. Може би си мислиш, че е покорен на волята ти? Може 
би се заблуждаваш, че си го опитомила? Но той е просто едно летящо и 
бълващо огън чудовище. И нищо не може да обуздае хищническия му 
нагон да убива. Вече се е хранил с хора и все някога ще продължи да го 
прави. Дори и да те слуша в момента, какво ще стане ако загинеш? Или 
когато умреш от старост? Дотогава той ще е станал толкова голям и силен, 
че никой вече не би могъл да го убие. Решението обаче не е мое и аз не 
мога да го отменя. Сборът на вещиците беше свикан специално, за да 
разгледа твоя случай. А това се случва много рядко... 

- Сбор? На вещици? - Алгира дори не подозираше, че има нещо, 
което би събрало няколко от тях на едно място. Според малкото, което 
знаеше за собствения си вид, вещиците бяха изключително саможиви и 
страняха от всички. Дори и една от друга. 

- Да, разбира се. Нима не си чувала за него? Не мога да повярвам, че 
майка ти не ти е разказала нищо за нас. Ние с нея бяхме много добри 
приятелки. Не ми ли вярваш? Хайде, ела, последвай спомените ми. 

Съзнанието на Алгира бе заслепено от неестествено ярки цветове. 
Сякаш някаква огромна дъга започна да расте, докато изпълни цялото 
небе. Но и тогава не спря, защото между цветовете й се раждаха все нови и 
нови дъги. Те пулсираха, преплитаха се и преливаха една в друга. 
Момичето падаше към тях, а пъстрите ленти я улавяха и играейки си я 
подхвърляха помежду си. Ръцете й се превърнаха в огромните криле на 
пеперуда, а тялото й олекна и се стопи, а после съвсем изчезна. Тя 
потъваше и се разтваряше в чуждото съзнание, докато напълно се изгуби в 
него. Цветовете постепенно избледняха и от тях останаха само белите 
нишки на тънки перести облаци. От млечната им пустош бавно изплува 
името й. Казваше се Вилтаяна и беше седнала на брега на голямо езеро. 
Тънкият воал на мъглата пред нея се сгъсти в силует и доби форма и 
размери. Това беше човек. И не просто човек, а някаква жена, протягаща 
ръка към нея. В лицето й имаше нещо смътно познато, от него лъхаше 
топлина и спокойствие. От кафявите ириси на искрящите й очи като от 
малки семенца започна да расте огромно разклонено дърво, изпълнено със 
спомени. Тази жена беше нечия майка. Беше Елертия, нейната собствена 
майка. Но не на Вилтаяна, а на нея, на Алгира. На вещицата, която 
говореше с дракони. Намерила отново себе си, тя бавно възвърна контрола 
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над мислите и тялото си. После с мъка раздвижи безчувствените пръсти на 
изтръпналата си ръка. 

- Как... какво беше... Какво беше това? - едва успя да промълви 
Алгира, взряла се в тъмния нощен свят вече със собствените си очи. 

Вилтаяна направи изящен и в същото време небрежен жест с ръка: 
- Това беше мой спомен за една среща с майка ти. Показах ти го, за 

да се убедиш, че можеш да ми вярваш. Както виждаш, ти далеч не си 
единствената, която умее да долавя чуждите мисли. И други могат да 
общуват без думи. Но по някаква причина ти си първата, която е успяла да 
говори с дракон. Или може би просто си единствената, оцеляла достатъчно 
дълго, че да го направи. Но разбрах, че въпреки това звярът наскоро се е 
нахвърлил и върху теб. 

Макар да бе загинал още при първата им среща, старият учител 
Колхадон беше успял да посочи на Алгира начина за защита на мислите й. 
По-късно уроците на тайнствената пирамида в подводната пещера я 
преведоха по трънливия път на това познание. Идеята беше проста, но 
изпълнението й изискваше известни умения и опит. Трябваше да се научи 
да строи лабиринти в ума си и да улавя там във вечен плен любопитството 
на всеки нежелан нашественик. И тя се упражняваше с Риналу и Салдемир, 
а и с разни други хора, и се справяше добре. С течение на времето все по-
успешно затваряше съзнанието си за чуждите мисли. Но ето че сега тази 
жена беше влязла в него и тършуваше там като в собствената си кухня. Все 
пак Алгира се опита да се застъпи за дракона: 

- Това не е честно! Тогава Риналу беше упоен и не беше на себе си. 
Той не помнеше нищо и дори не можа да ме познае. 

- Не, това само показва колко опасен и непредсказуем може да бъде. 
Неслучайно никога досега човек не се е сближавал с такова чудовище. Но 
ако ти не можеш, или не искаш да го убиеш, ще го направим ние. 

Алгира не издържа и избухна: 
- Той не е чудовище! И няма да ви го дам! Владея могъща защитна 

магия и няма да ви позволя да го убиете! 
- О, така ли? - вдигна вежда в престорено удивление Вилтаяна. 

Изобщо не изглеждаше впечатлена. - И колко дълго си мислиш, че ще 
можеш да се противопоставяш на силата на двадесет вещици? За колко 
дълго можеш да задържиш тази защитна магия. И колко време ще успееш 
да предпазиш с нея нещо с размерите на дракон? 

- Само десет удара на сърцето - смутено призна Алгира. Синеоката 
вещица явно четеше мислите й като отворена книга и нямаше смисъл да 
отрича. - Първият път магията едва не ме уби, но оттогава постоянно се 
упражнявам и ставам все по-добра. Скоро ще издържам повече! - 
разпалено добави тя. 

- Виж, идването ми тук беше просто проява на добра воля. Искахме 
да ти обясним причините за решението си и да ти дадем време да се 
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сбогуваш с дракона. Трябва да разбереш, че не може да му се има доверие, 
нито пък на твоите способности да го контролираш. Той представлява 
твърде голяма заплаха и не може да бъде оставен жив. Оказахте се близо 
до дома ми, затова на мен се падна задачата да те уведомя. 

- Но това не е вярно, вие просто не го познавате... Няма ли нещо, с 
което да ви убедя... 

Думите заседнаха в гърлото на отчаяната Алгира. Безпомощно 
вдигнатите й ръце останаха единственото й изразно средство, но и те не 
можеха да изпросят милост за Риналу. Изглежда обаче нещо трогна 
Вилтаяна, защото неумолимото й изражение се смекчи малко: 

- Е, добре. В името на приятелството ми с твоята майка съм склонна 
да ти дам шанс. Има един начин да докажеш на всички нас, че чудовището 
ти би могло да е повече полезно, отколкото опасно. Ако успеете да спасите 
хората от Лиргендул, аз ще говоря пред Сбора във ваша защита. 

Самото споменаване на името накара Алгира нервно да потръпне. 
Още от дете се беше наслушала на какви ли не ужасни истории за това 
зловещо място. То беше разположено в труднопроходим високопланински 
район в южната част на кралството. Разправяха, че било обитавано от 
какви ли не смъртоносни твари и хищни растения. Дори и само в частица 
от историите да имаше зрънце истина, пак никой не би отишъл там 
доброволно. 

- Не знаех, че там живеят хора - промълви Алгира, като безуспешно 
се мъчеше да преглътне. 

- О не, скъпа моя, там не живеят хора. Там умират хора. Бързо и 
безболезнено, ако съдбата е благосклонна към тях. Бавно и в ужасни мъки, 
ако нямат този късмет. Там се намират най-големите диамантени мини на 
кралството. Престъпници и роби от цялата страна ден и нощ копаят тези 
безцветни и безценни камъчета. В пълен мрак дробовете им се пълнят с 
фин задушлив прах, който вече не можеш да изкашляш. Дори и най-
големите изверги на света не заслужават подобна жестока участ. 

- Искаш аз и драконът да рискуваме живота си, за да спасим някакви 
отрепки? - Ужасът в гласа на Алгира се смени с възмущение. 

- Не аз, ти го искаш. Това е единственият начин да убедиш Сбора на 
вещиците, че звярът ти не е зъл. Че поне донякъде си го обуздала и 
покорила. Да помогнеш на красиво момиче да се изправи от калта не 
доказва нищо. Всеки би го направил. Но да влезеш в горяща къща, за да 
спасиш човек, пък бил той и убиец - ето това вече е достойно за уважение. 
Изведи хората от там и ми донеси някой по-голям диамант като 
доказателство за свършената работа. Направиш ли го, ще съумея да 
накарам останалите вещици да ви забравят поне за известно време. Аз 
живея недалеч от тук, на втория остров по течението на река Умтала. Ще 
те чакам там, но не злоупотребявай с търпението ми. 
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Вилтаяна отгърна края на драконовото крило и се промъкна навън. 
Макар бурята да си беше отишла, нощта все още беше студена и мокра. 
Мрачни гълъбовосиви облаци като гигантски похлупак покриваха земята 
почти до хоризонта. Само далече на изток бавно растеше една тъничка 
ивица розов полумрак. Утрото се събуждаше с плаха усмивка. 

След миг синеоката вещица изчезна в тъмнината и след нея остана 
единствено затихващото чаткане на конски копита. И смута, и 
безпокойството, които беше вселила в душата на Алгира. 

Риналу леко се размърда, изръмжа едва чуто и се събуди. Повдигна 
крилото си и погледна спящото момиче. После внимателно се изправи, 
направи няколко крачки и изтръска от себе си дъждовните капки и 
нощната влага. Хвърляйки през рамо последен поглед към Алгира, 
драконът тихо се издигна във въздуха и се отправи на запад в търсене на 
храна. 

Вещицата всъщност не спеше. Но за първи път от толкова време тя 
беше доволна, че остава сама. Трябваше да успокои тревогите и да подреди 
напрегнатите си мисли, които се въртяха като подхванати от вихрушка 
есени листа. Предстоеше й тежък разговор с Риналу. А тя не беше готова. 
Не знаеше какво да му каже. Знаеше само, че никога не би могла да го 
убие. По-добре беше да си опитат късмета в Лиргендул, дори ако това 
струваше живота и на двамата. Накрая притисна колене към тракащите си 
от студ зъби и се помъчи да заспи. 

Когато заситеният дракон се върна, Алгира вече беше станала и го 
чакаше. Небрежно и някак между другото спомена, че й се иска да 
отскочат до някоя диамантена мина. После се постара да затвори 
съзнанието си пред не особено настойчивите му въпроси. За първи път го 
лъжеше и усещането за вина я изгаряше отвътре. Но не му каза кой и защо 
бе поискал този дълъг и опасен преход. Вместо това го убеди, че изведнъж 
са й притрябвали украшения. Че става дума за нейна прищявка, с която се 
беше събудила. 

- Мислех, че нямаш търпение да се срещнеш с Лиандра и Салдемир. 
Ако толкова много харесваш скъпоценности, защо не задържа тези, които 
Съветникът ти даде? И откога тези блестящи дрънкулки станаха толкова 
важни за теб? - недоумяваше Риналу. 

Леката влага, премрежила тъжния й поглед, нарушаваше образа на 
разглезено момиченце, но драконът не забеляза. Не умееше да чете 
емоциите по човешките лица. Нито пък разбираше речта на хората. Затова 
и не улови смисъла на думите й, прошепнати тихо на глас: 

- Налага се да отидем, Рин. Трябва да спасим толкова много човешки 
животи. И живота на един дракон, който ми е особено скъп. 

 
*** 
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Далече на запад последните слънчеви лъчи обагряха в кралски 
пурпур заснежените планински върхове. Крясък на закъсняла птица огласи 
притъмнялото небе. Вече се стъмваше и беше крайно време да потърсят 
място за нощуване. Друг път настъпващият здрач ги заварваше на земята, 
запалили огън и уловили вечеря. И за двете обикновено се грижеше 
Риналу, макар че понякога и Алгира помагаше. Обаче откакто беше 
останала без лъка си, от нея нямаше особена полза като ловец. Днес 
драконът бързаше да достигне до Лиргендул. Той твърдо беше решил да 
намери мината преди падането на нощта. 

Първият летящ звяр ги нападна напълно неочаквано. Вероятно се 
беше промъкнал някъде отдолу и отзад, защото Алгира въобще не го видя. 
Просто подскочи и едва не падна от седлото си, пронизана от остра болка в 
крака. Отне й няколко секунди, преди да осъзнае, че не тя беше ранена, а 
драконът. Беше почувствала болката му като своя, защото в този момент 
съзнанията им се бяха слели в едно и двамата споделяха емоциите и 
усещанията си. Уплашените й мисли се разбиха като разпенени вълни в 
неговите, останали непоклатими като скала. Риналу беше всевластният 
повелител на небесата и не се плашеше лесно. Пък и раната не беше 
сериозна и само го раздразни. Докато разтревоженото момиче се опитваше 
да разбере какво става, той размаха мощната си опашка, както човек гони 
нахална муха. И едва тогава вещицата успя да мерне с ъгълчето на окото 
си тъмното тяло, което се запремята пречупено към земята. 

Вторият път изчадията не успяха да изненадат дракона. 
Кървавочервените им очи блестяха в мрака като живи въглени. Сега вече 
Алгира успя да ги разгледа по-добре, докато се гърчеха в пламъците на 
огъня му. Тя никога не беше виждала нещо подобно. Нито пък беше 
слушала разкази за такива твари. Вероятно защото никой досега не бе 
оцелявал от срещата си с тях. Чудовищата приличаха на гигантски черни 
щъркели и момичето реши да ги нарече "щръкловища". То потръпна при 
мисълта какво би се случило с него, ако ги беше срещнало само. 

Скоро обаче се наложи драконът да приеме летящите си врагове по-
сериозно. Когато се оказаха обкръжени от десетина крещящи и щракащи с 
челюсти гадини, Риналу се принуди да изостави небрежното си отношение 
към тях. Той разсече два хищника с крилете си и подпали още един. Тогава 
щръкловищата рязко смениха тактиката си. Започнаха да го разсейват с 
лъжливи единични атаки отгоре, докато останалите вкупом нападаха 
уязвимия му корем. Драконът опита да се спусне ниско над земята, но 
теренът се оказа твърде неравен за такава маневра. Принуден да се откаже, 
той се устреми нагоре, като не спираше да изпепелява чудовищата. Алгира 
също успя да убие едно и да отблъсне друго със защитната си магия. После 
създаде голямо кълбо около други две и го сви като гигантски юмрук, 
кършейки крилете им. Опитваше се да използва силите си пестеливо, 
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защото знаеше, че няма да й стигнат за дълга борба. А не беше ясно колко 
още гладни гърла дебнеха в тъмнината. 

- Рин, много се уморих. Не мога повече. Хайде да се махаме от тук! - 
примоли се след малко изтощената вещица. 

Яростните атаки принудиха дракона да се съгласи с нея. Той се 
издигна стръмно нагоре в нощното небе, поръсено с диамантения прах на 
хиляди искрящи звезди. Толкова бързо и толкова високо, колкото 
зверовете не можеха. Двамата си отдъхнаха едва когато опасността остана 
далече назад. 

- Ще се върнем утре сутринта! - уверено заяви Алгира, сякаш 
забравила едва преживяната смъртна опасност. 

- Ами щръкловищата? - опита се да я приземи Риналу. 
- Никой хищник не е активен през цялото денонощие. Щом ловуват 

през нощта, значи през деня спят - усмихна му се тя. 
Драконът не искаше да я тревожи, но определено не споделяше 

нейния оптимизъм. Самият той беше нощен хищник и чувствителните му 
към топлината очи не оставяха никакъв шанс на плячката да се скрие. Но 
това не му пречеше да ловува успешно и през деня. Много пъти го беше 
правил, особено когато беше гладен. Вещицата знаеше всичко това, но 
изглежда беше решила да го пренебрегне. Явно за нея беше много важно 
да стигнат до мината. И макар да не знаеше точно защо, драконът прие 
решението й. Надяваше се само тя да е права за щръкловищата, както беше 
права за толкова много други неща. 

 
*** 
 
В зората на следващия ден двамата се издигнаха над голите скали на 

Лиргендул. Чудовищата от миналата нощ навярно спяха в леговищата си, 
защото нищо не помръдваше в безоблачното небе. Алгира беше свикнала с 
пълноводните реки и тучните поляни на родния си край, и липсата на вода 
и растителност я потискаше. Тя обичаше дъхавите билки и бистрите езера, 
а гостоприемството на зелените дъбрави почти беше заменило дома й. Но 
под крилете на описващият широки кръгове дракон преминаваха 
единствено стръмни сипеи и остри зъбери. Никъде не се виждаха следи от 
човешка дейност. Момичето се обнадежди малко, когато прелетяха над 
една отдавна изоставена дървена къща, полуразрушена под тежестта на 
годините. Недалеч от там на един полегат склон имаше малка горичка, 
превърната в сечище. Някога тук бяха работили много хора, но тези 
времена отдавна бяха отминали. Между дънерите на отрязаните дървета се 
издигаха стройните стволове на млади борове. 

Дори острото зрение на Риналу едва различи входа на диамантената 
мина. Той кацна съвсем близо до него, но Алгира продължаваше да не го 
вижда. 



Сълзите на дракона от Кръстю Мушкаров 78 4. Говорещата с дракони 

- Какво става, защо се отказа да търсиш мината? 
- Защото смятам, че я открих! - зъбатите челюсти на дракона се 

разтеглиха в доволна усмивка. 
- Това? Но това е просто една грамадна скала... - сбърчи момичето 

вежди. 
- ...под която се подават кости от човешка ръка! - довърши Риналу 

тържествуващо. - Някога тук е имало проход, но после нещо се е случило. 
И тази канара е смазала някакъв беглец, който не е успял да се измъкне. 

- И видя това толкова отдалече? Какво невероятно зрение! Как ми се 
иска и аз да имах очи като твоите. 

- Но нали ги имаш? - искрено се изуми Риналу. - Точно както имаш 
крилете, опашката и всичко останало от мен. 

- Знаеш ли колко си прав? - чаровно му се усмихна Алгира и се опита 
да го погали, като за малко не се поряза в острите ръбове на бронираните 
му плочки. - Почти толкова, колкото си и люспест. 

После се наведе да разгледа костите, белеещи се под каменната 
преграда. 

- Според теб какво е затрупало входа? Земетресение, или може би 
свлачище? Но тогава вероятно хората тук са загинали? Няма как да им 
помогнем, ако са вече са мъртви. Можеш ли да разбереш преди колко 
време е станало? Защото ако е било скоро, значи може да има оцелели? 

Понеже драконът мълчеше, Алгира вдигна един клон и го размаха 
под носа му. 

- Щом всичко твое е и мое, може ли да използвам "нашето" огнено 
дихание? Би ли ми запалил това? Ще вляза да поогледам, но няма да се 
бавя. 

Риналу неуверено издиша слаб, почти невидим огън. Боеше се да не 
подпали момичето. Дървото беше още влажно от утринната роса, но това 
нямаше значение. Просто му отне съвсем малко повече време, преди да 
пламне. Вещицата го протегна пред себе си и се опита да се провре през 
тесния процеп, останал между срутената скала и стената на тунела. 
Факлата й пречеше и тя я захвърли навътре в мината. Освободила и двете 
си ръце, Алгира заизвива дългото си тяло като змия между камъните. 
Мястото беше съвсем малко, но тя все пак успя да се вмъкне. 

Посрещна я мрачната гледка на овъглени дървени подпори и отдавна 
ръждясали инструменти. Младата жена грабна горящия клон и го вдигна 
нагоре. Опита се да освети тъмната шахта, която се спускаше стръмно 
надолу към самото сърце на диамантената мина. Бледата светлина на 
факлата разкри безразборно захвърлени лампи. При вида им Алгира едва 
сдържа радостния си възглас и веднага запали една. Чак сега забеляза 
притаилите се в сенките плетени въжета, започнали вече да гният. Жалките 
останки от плетени кошове, някои още пълни с откъртени камъни, 
разказваха за непосилния труд на работниците. От тях самите обаче 
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нямаше и следа. Озадачена и обезпокоена за съдбата им, Алгира продължи 
да се спуска все по-надолу. Късче замразена светлина улови колебливия 
пламък на фенера и игриво проблесна в отговор. Беше едно от искрящите 
камъчета, заради които бяха загинали толкова хора. Вещицата прибра 
диаманта в малка торбичка, висяща на кръста й. Ако не можеше да спаси 
миньорите, поне щеше да убеди Вилтаяна, че двамата с Риналу са били тук 
и са опитали. Вече имаше с какво да откупи живота на приятеля си. 

Останал сам, драконът недоволно изгледа каменната стена, която го 
разделяше от Алгира. После удари с мощната си опашка по тежката скала. 
Тътенът отекна в околните склонове и се върна обратно с подигравателен 
кикот. Риналу обаче не се отказа и отново замахна. Не смяташе да оставя 
момичето самичко в пълната с опасности мина. Озъбените хребети 
продължиха да се надсмиват над безплодните му усилия. Канарата беше 
твърде масивна и той не можеше да я разбие. Тя помръдна едва-едва и се 
слегна надолу, като напълно препречи тесния процеп, през който се беше 
промъкнала Алгира 

Глухото стенание на планината проникна дълбоко в недрата на 
земята. От тавана на пещерата се посипаха камъчета и накараха сърцето на 
момичето уплашено да се свие. Тъничката струйка светлина, която 
успокояващо се процеждаше някъде далече назад, изведнъж изчезна. 
Тъмните сенки, хвърляни от пламъка на миньорската лампа, се разлюляха 
и затанцуваха неумело по грубо издяланите скали. Но това не беше 
предизвикано от раздвижване на застоялия въздух. Просто ръката на 
Алгира, здраво стискаща светилника, леко потрепери. Мислите й едва си 
пробиха път през дебелата каменна стена. 

- Рин, какво стана? Ти ли направи нещо? 
- Мисля, че да! - виновно призна драконът. - Не обичам да те 

изпускам от поглед. Имаш навика да се забъркваш в неприятности, докато 
не те гледам! - опита се да се оправдае той. - Исках само да дойда при теб. 
Какво ще правим сега? 

Алгира мълчеше. Той би предпочел тя да му се скара, да му каже 
колко много е сгрешил, но че няма страшно, защото тя все ще измисли 
нещо. Копнееше за топлите й успокояващи мисли. Каквото и да е, само да 
не да мълчи така. Защото това нейно мълчание го наказваше по-силно от 
всяка дума. И го плашеше повече от всяка опасност. Той неистово заудря с 
опашката си по каменната стена, но от това тя само се намести още по-
плътно. 

- Кажи ми какво да направя? - отчаяно изръмжа Риналу. 
- Ще... ще вляза по-навътре... Може би някъде там има друг изход. 
Алгира полагаше неимоверни усилия да овладее ужаса си. Беше 

затворена дълбоко под земята заедно със стотици мъртъвци. И щеше да 
слезе още по-надолу, въоръжена само с колебливата светлинка на старата 
лампа в ръката си. Стори й се, че усеща как тежестта на милионите тонове 
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скала над главата й я смазва и я превръща в песъчинка. В неотделима част 
от планината. Беше погребана в мината, все още жива, но вече обречена. 
Дишаше бързо и на пресекулки, но все по-плитко и задъхано. Тя направи 
нова крачка и в самия край на сумрачния кръг, който фенерът изтръгваше 
от тъмнината, видя масивна черна скала. Нещо запречваше пътя й напред. 
Не можеше да се върне, но не можеше и да продължи. Момичето едва 
сподави надигащият се в гърлото му писък. Напрегнатото му до краен 
предел съзнание беше доловило някакво ново и непознато присъствие. 
Нещо се беше събудило в мрака. 

- Рин, тук има някой... 
В дъното на пещерата, подобно на разцъфващо кървавочервено 

цвете, се отвори огромен ирис. Ако по големината на окото можеше да се 
съди за размера на животното, то съществото пред Алгира беше поне два 
пъти по-едро от Риналу. Тя замръзна на място, неспособна дори да издиша. 
Въздухът в гърдите й стана гъст и тежък, и започна да я задушава. 
Непослушната й ръка, сякаш превърнала се в оловна, едва не изпусна 
лампата. С треперещи от уплаха крака тя бавно отстъпи назад. После се 
обърна и побягна, преследвана по петите от шума на стържещи един в друг 
камъни. 

Риналу се отказа от безполезното блъскане с опашката. Вместо това 
удави канарата с всепоглъщащите пламъци на драконовия си огън. 
Езиците им се заизвиваха във всички посоки, опитвайки се да пробият 
скалата, да я изпепелят и да я превърнат на прах. Скоро тя се нагорещи и 
дори започна леко да пука, но все така неумолимо затваряше изхода на 
мината. Крилете на дракона унило увиснаха, а дългата му шия безпомощно 
клюмна надолу. Нямаше какво друго да направи. 

Когато Алгира достигна до края на тунела, нагорещената каменна 
стена леко светеше в мрака на пещерата. Някъде далече зад нея се 
разнесоха тежки стъпки. Все още не съвсем уверени, те бавно 
приближаваха. Нещо с труд промъкваше огромното си тяло през тесния 
тунел. Без особена надежда на успех, вещицата повелително протегна ръка 
към парещата канара, препречваща пътя й навън. Не знаеше дали щеше да 
се получи, просто нямаше какво друго да направи. Призова магията и 
тялото й леко потръпна, когато силата послушно премина през него и 
удари скалата. 

Риналу невярващо гледаше как нажежената до преди миг каменна 
плоча изстива и се покрива със скреж. Стелещата се над земята влага, 
изпарена от драконовото му дихание, се превръщаше обратно в течност 
при допира си до изстудената земя. Водните струйки, впили тънките си, но 
силни пръсти в пролуките на скалата, замръзваха пред очите му. 

- Продължавай да гориш преградата! - едва долови драконът молбата 
на момичето. 

- Вече опитах, но няма никаква полза. Камъкът не гори. 
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- Продължавай! Докато бях в кратера на вулкана Белманди, за да 
скрия яйцето, научих нова магия. Създаването на огън е много трудно и 
изтощително. Пък и ти вече го умееш. Затова реших да овладея 
замразяването. То се оказа значително по-лесно, защото вместо да 
създавам топлина, аз я отнемам. 

Драконът стовари жарката си огнена дъга върху скалата. Яростната 
струя заля масивния монолит като бушуващо море. Оказала се между две 
могъщи стихии, огромната канара простена леко и не издържа. Изгаряна 
отвън от вулканичния огън на Риналу и замразявана от ледената магия на 
Алгира отвътре, тя се пропука. Няколко по-големи и стотици по-малки 
процепи зейнаха в плочата, докато тя бавно се рушеше от разликата в 
температурите и собствената си тежест. 

- Отдръпни се от изхода! Махни се от там, бягай, излети... - мисълта 
на Алгира никога не беше звучала по-повелително. А в следващия момент 
внезапно замлъкна. 

Разтревожен и объркан, Риналу се подчини. Издигна се над земята, 
без да отделя поглед от натрошената скала, затваряща края на тунела. 
Изведнъж тя се пръсна на хиляди отломки. Във всички посоки се разлетяха 
камъни, изхвърлени с такава сила, сякаш бяха безтегловни песъчинки. 
Гъсти кълба прах и пепел се издигнаха във въздуха като от изригването на 
вулкан. 

Един огромен дракон, по-тъмен и от най-беззвездната нощ, се подаде 
от мината. Досега мракът на пещерата бе крил истинските му размери, но 
навън той приличаше на сянката, хвърляна от хълм. Измъкнал се на 
свобода, звярът разпери крилете си и те изплющяха като корабни платна. 
Опитваше да изяде Алгира и почти беше успял, защото тя вече беше в 
устата му. Свила се, доколкото й беше възможно, вещицата се беше 
обградила с малък купол от защитна магия. Бледосиньото кълбо 
изглеждаше толкова тънко и крехко, че беше цяло чудо как задържаше 
отворени гигантските челюсти. Черното чудовище нетърпеливо стисна 
зъби и строши един от тях в плячката си. Но и защитният воал на вещицата 
избледняваше все повече и повече. Нямаше да издържи още дълго. 

Риналу сви крилете си плътно до тялото и се устреми към врага като 
сияйно лазурно копие. Докато падаше като камък надолу, той избълва 
яркожълта огнена струя по дясното крило на звяра. После протегна напред 
острите си нокти и с все сила ги заби в лявото крило, а дългите му зъби 
потърсиха гърлото на неприятеля. 

Внезапната му атака имаше успех. Изненаданото чудовище завъртя 
глава назад и изпусна малката си хапка. Риналу с облекчение проследи как 
Алгира се изтъркаля невредима настрани. Още замаяна, тя се опита да се 
изправи. Но сега самият той беше в опасност, защото въобще не можеше 
да се сравнява с великана под себе си. Освободил гигантската си паст, 
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антрацитеният звяр щракна с челюсти съвсем близо до крилото на Риналу. 
След миг огромната му опашка се стовари върху малкия син дракон. 

Първо очите, а после и цялата глава на черния дракон се покриха със 
скреж. Дебела ледена кора скова движенията на крилете му и в миг ги 
превърна в безпомощно увиснал баласт. Тежестта им притисна звяра към 
земята. Но тук силите на младата вещица свършиха. Напълно изтощена, тя 
нищо повече не можеше да направи. 

- Бягай, Рин! - отчаяно изкрещя Алгира в съзнанието му. - Изобщо не 
трябваше да се връщаш. 

Приятелят й лежеше неподвижно на земята. Едното му крило беше 
неестествено подгънато под тялото, а другото се протягаше към момичето, 
сякаш молейки го за помощ. Черният дракон енергично отръска леда от 
себе, а предната му лапа притисна Риналу към голата скала. Челюстите на 
чудовището бяха пълни с блестящи зъби, по-дълги от кинжала на Алгира, 
а вероятно и по-остри от него. Раззинатата му уста се насочи към главата 
на поваления противник, който все така не помръдваше. 

Изгубила всякаква надежда, вещицата отчаяно изкрещя в съзнанието 
на огромния антрацитен звяр: 

- Това ли е благодарността ти, задето те измъкнахме от плен? Нима 
ще изядеш този, който те спаси? 

Момичето се молеше със сълзи на очи, но без да очаква отговор. 
Затова беше изумено, когато го получи. 

- Мойлири е голяма и силна. Никой не й казва какво да яде. 
Алгира се вкопчи в тъничката сламка на надеждата, опитвайки се да 

отложи неизбежното. 
- Но... Мойлири също така е стара и мъдра, нали? Храна ще намериш 

навсякъде, обаче ако пощадиш живота на приятеля ми, ще ти дам едно 
драконово яйце. 

Без да сваля тежката си лапа от Риналу, женският дракон завъртя 
глава към Алгира и я измери с огнения си поглед. 

- Всички вие сте подли и лъжливи твари! Коварните човеци запалиха 
дървените подпори и затрупаха изхода на пещерата. Затвориха Мойлири в 
каменен капан. Жертваха другарите си, за да спасят себе си. Кажи ми кое 
друго животно прави така? 

Вещицата с тревога следеше Риналу, който се беше съвзел и 
безуспешно се опитваше да се надигне. 

- Не всички сме такива. За съжаление си попаднала на най-лошите 
измежду нас. Но би било грешка да съдиш за всички хора само по тях. 

- Но не бяха само те. Преди много лета срещнах една от твоя вид. И 
тя като теб можеше да говори с нас. Имах й доверие, а тя ме предаде и 
открадна още нероденото ми дете. Измамата е част от вас! Вие нямате чест 
и на думите ви не може да се вярва. 
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- Аз не те лъжа. И ако ми позволиш, ще ти го докажа. Само не 
наранявай приятеля ми. 

Алгира извика в съзнанието си спомена за първия път, когато беше 
видяла драконовото яйце. Сякаш рисуваше, но не с четка, а с мисли. 
Трябваше да си припомни всеки детайл, всяка подробност. Само така 
сцената щеше да се получи жива и убедителна. Извлече от паметта си 
червената възглавница, жените, които я носеха, и огромната светла зала на 
Съветника. Постара се да не пропусне нито една завеса или гънка по 
килима. После добави и собствените си чувства и емоции, за да даде на 
картината душа. Накрая показа готовия образ на Мойлири. Задържа го в 
ума си достатъчно дълго, така че драконът да може добре да го разгледа. 

- Но това е моето яйце! Познах го по извивките и петната по 
черупката. Ти си го откраднала! 

- Не е вярно! Аз го взех от този човек, за да го скрия. Той поиска от 
мен да излюпя бебето ти, за да го превърне в свой роб. Да го използва като 
оръжие срещу другите хора. Но аз спасих яйцето ти. И ще ти го върна, ако 
ни пуснеш да си вървим. 

- Не ти вярвам. Но все пак ще ти дам шанс да ми докажеш, че греша. 
Донеси ми яйцето и ще оставя приятеля ти да живее. 

- Сама няма да мога. То е скрито на толкова непристъпно място, че 
само дракон може да го достигне. 

- Тогава ми кажи къде е и аз сама ще си го взема. И не си и помисляй 
да ме излъжеш, защото запомних миризмата ти и... 

- Знам, знам. Няма къде да избягам и навсякъде ще ме намериш! - с 
горчива тъга я прекъсна Алгира. После продължи: 

- Яйцето е на такова място, че няма да успееш да го вземеш без 
чужда помощ. Има един много тесен проход и само човек може да премине 
през него. А никой човек не може да стигне до там, защото пътят минава 
през непристъпни скали. Единствено дракон може да прелети над тях. 
Двамата с Риналу сме единствения ти шанс. 

- В такъв случай разговорът ни приключи. Вие не ми трябвате, ще си 
намеря друг човек. 

Алгира леко се усмихна, опитвайки се да обуздае надигащото се в 
нея опиянение. Можеше да спечели, трябваше само да остане 
хладнокръвна и спокойна още малко. Мойлири започваше да й вярва и 
вече имаше шанс за спасение. Но надеждата беше коварен съюзник, който 
лесно можеше да я предаде във всеки момент. Вещицата обмисли 
следващите си думи много внимателно. 

- Как? Аз съм единственият човек, с когото можеш да говориш. 
Който може да чуе мислите ти и да те разбере. И който не се опитва да те 
убие или да избяга с писъци, щом те зърне. Но дори да намериш друг, дори 
да успееш някак си да го убедиш, или заплашиш, той пак няма да ти е от 
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полза. Защото само аз знам къде се намира яйцето. Без мен никога няма да 
го намериш. А аз няма да ти помогна, ако направиш нещо на Риналу. 

- Е, добре. Ти ще си човекът, но защо е нужно той да е драконът? Не 
съм се хранила доста отдавна и все още съм слаба. Но след като го изям, 
ще възстановя силите си. После двамата с теб ще отидем да вземем яйцето. 
Аз съм много по-голяма, по-силна и по-бърза от него. Каквото може той, аз 
го умея по-добре. Съюзи се с мен и заедно ще бъдем непобедими. 

Алгира не отговори веднага, за ужас на Риналу, гърчещ се под 
тежката лапа на Мойлири в напразни опити да се освободи. Тя почти 
физически усети раздиращата ума й болка от уплашения му писък. 

- Думите ти са мъдри. И би трябвало да те послушам. Но има нещо, 
което не разбираш. Той ми е приятел. Спасявала съм живота му много 
пъти и той неведнъж е спасявал моя. Вярвам му така, както вярвам на себе 
си. Никога не бих могла да го предам, както и той никога не би ме 
изоставил. Така че ще трябва да ти откажа. Изборът, който лежи пред теб, 
е много прост - довери ни се, или ни убий. Съдбата ни ще бъде еднаква. 

След кратко колебание Мойлири отстъпи от гърдите на Риналу и 
бавно се отдръпна от него, сумтейки недоволно: 

- Защо ли си мисля, че ще съжалявам? Но добре, съгласна съм. 
Донесете ми яйцето и може би ще променя мнението си за хората. Знам 
със сигурност, че ще променя мнението си за теб. 

Риналу неуверено се изправи и с нестабилна походка се насочи към 
Алгира, без да поглежда назад. Едва след като погали огромната му 
триъгълна глава и огледа раните му, вещицата отвърна: 

- Ще ти върнем яйцето, разбира се. То ти принадлежи и би било 
просто несправедливо да не го направим. Но и на нас не ни е лесно да ти се 
доверим. Какво ще ти попречи да ни убиеш, щом го получиш? Затова ти 
предлагам компромисен вариант. Ще ти го донеса, както обещах, но сама. 
Така няма да рискувам живота на приятеля си. И не сега, а след петдесет 
лета. Вие, драконите, живеете хиляди години и за теб това ще е само миг. 
Но моят живот вече ще е към края си. И ако тогава все още желаеш 
смъртта ми, просто ще ме отървеш от бремето на старостта. 

Мойлири гледаше момичето и дракона, щастливи просто от това, че 
бяха отново заедно. През пепелта на омразата и болката от предателството 
тя смътно долови чуждата радост. Сърцето й трепна, спомнило си отдавна 
забравеното усещане да принадлежиш на някого и някой да ти 
принадлежи. Да споделяш с друг болките и радостите, вместо да ги 
посрещаш сам. 

- Преди много време една от вашия вид открадна яйцето ми. Кой би 
помислил, че някой ден друга ще ми го върне? Така да бъде, ще ти дам 
исканата отсрочка. Може би ще съумеем да използваме времето, за да се 
научим да си вярваме. И ако това се случи, може би ще ми върнеш яйцето 
по-рано. Но ако не го получа искам да знаеш, че не само приятелят ти, но и 
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много други хора ще платят цената. Пази живота си добре, вещице, защото 
ако нещо се случи с теб, няма да има пощада. Никой не може да лъже 
Мойлири безнаказано. 

Алгира сухо преглътна, представяйки си опустошението, което 
грамадният дракон можеше да причини. Огнедишащото чудовище лесно 
можеше да изпепели село, или дори малък град. И нямаше какво да го 
спре. Но тя поне можеше да опита. 

- Бих искала да те помоля за още нещо. Този район е пуст и 
ненаселен, и хората рядко идват тук. Дали не би се съгласила да останеш в 
Лиргендул и да се храниш с големите летящи твари? - вещицата се помъчи 
да нарисува щръкловище в ума си. 

- Ха, та те са любимата храна на Мойлири. Предполагам, че и 
приятелят ти би ги харесал на вкус, след като веднъж ги опита. Бързи са, 
но не колкото дракон, разбира се. Надявам се добре да са се размножили 
докато ме нямаше, така че да ми стигнат за доста време. Но след това нищо 
не обещавам. Ако искаш да предпазиш човеците, просто им кажи да не 
стъпват тук. 

- Мисля, че мрачната слава на това място ще го направи вместо мен. 
А ще ми кажеш ли какво се случи с тези, които бяха затворени в мината? 
Роднините им имат право да знаят каква е била съдбата им. 

- Онези с блестящите брони, които пазеха отвън, изгориха дърветата 
и затрупаха входа на пещерата. Какво е станало после с тях - не зная. Но се 
съмнявам да са се спасили, твърде малки и слаби бяха. Другите, който 
дълбаеха вътре, изядох един по един. Накрая свършиха и понеже не можех 
да се освободя, реших да заспя. Не ме гледай така осъдително. Не искай от 
мен да се чувствам виновна, че се храня с хора. Аз съм хищник и те бяха 
моя плячка. 

Алгира засрамено наведе глава. 
- Прости ми, не исках да те обвинявам. Ти не си чудовище. Вие сте 

създания на огъня и светлината. Различни сте от нас, живеете векове и 
трупате мъдрост. Ние, хората, сме истинските чудовища. С безсмислените 
си вражди, с гибелните си войни, с унищожителната си омраза. 

- Не всички хора са зли, както и не всички дракони са мъдри. Ти 
също си дете на огъня. Той не се вижда отвън, но гори като малко слънце в 
сърцето ти. И драконът ти го е почувствал, иначе не би те приел. 

Главата на Мойлири нетърпеливо се завъртя насам-натам, докато 
ноздрите й душеха въздуха. Острото й обоняние долови миризмата на едно 
от убитите щръкловища. Все още твърде слаба, за да полети, тя се запъти 
натам, кършейки клони и събаряйки дървета. Скоро могъщото й туловище 
изчезна в близката горичка. След нея останаха само шумът от стъпките и 
поклащането на върхарите. 

Летяха по-бавно от обикновено. И полетът на Риналу не беше съвсем 
гладък. Макар че се стараеше да го прикрие, драконът изпитваше болка. 
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Той не успяваше да разгъне докрай нараненото си крило и се накланяше 
настрани при всеки мах с него. Накрая успя да открие възходящо 
въздушно течение и блажено се отпуска в ласкавите му прегръдки. За да се 
отърве от въпросите на разтревожената Алгира, той на свой ред я попита: 

- Откъде беше толкова сигурна, че яйцето е на Мойлири? 
- Ами всъщност - не бях. Но когато разбрах, че това пред нас е 

женски дракон, ми мина тази мисъл. А и продължителният й престой под 
земята обясняваше защо не го е потърсила досега. Имаше доста добър 
шанс да е нейно. Освен това се надявах на майчинския й инстинкт. Тя 
можеше да поиска яйцето, дори ако друг дракон го е снесъл. Борех за 
живота ти и само това измислих. Нямаше какво друго да й предложа. 

Риналу се чудеше как да повдигне болезнения въпрос и накрая по 
драконовски заби нокът в раната: 

- За един много дълъг момент ми се стори, че обмисляш 
предложението на Мойлири да ме смениш с нея. 

Неприсъща за Алгира лукава усмивка се плъзна по устните й: 
- Тъкмо това целях. Не можех направо да й откажа, трябваше да 

изглежда, че се колебая. Иначе рискувах да я обидя. 
- А защо все пак не прие? Тя наистина беше по-добрият дракон. 
- Ама ти сериозно ли? Всичко, което й казах беше истина. Ти си ми 

приятел и това е много по-важно от това колко бързо летиш, или какъв 
товар можеш да носиш. И животът ти ми е по-скъп от моя собствен. Бях 
убедена, че вече си го разбрал. Пък й не искам да заспивам всяка нощ, 
чудейки се дали няма да се събудя сам-самичка в огромния й търбух. Ние с 
теб не се делим, забрави ли? Освен ако не решиш да ме изядеш някой ден... 

Риналу завъртя назад голямата си глава и огледа критично момичето, 
обкрачило шията му: 

- Твърде малка си за основно ястие. Но пък бих могъл да те запазя за 
накрая. 

Тя се пресегна и с престорено недоволство го удари по носа, а той 
страдалчески се намръщи, сякаш наистина го беше заболяло. После и 
двамата прихнаха да се смеят. За един кратък миг се почувстваха 
щастливи. 

 
*** 
 
Лесно намериха острова на Вилтаяна, сгушен в един завой на 

широката река. Вещицата ги чакаше на потъналия в зеленина бряг. Никъде 
не се виждаше мост, само една малка лодка, привързана за тесен дървен 
пристан. Чакълеста пътечка, покрита с високо избуяла трева, водеше до 
занемарена схлупена къщурка. Тя изобщо не приличаше на жилище, в 
което изисканата красавица би живяла. 
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Риналу меко се приземи и легна на земята, като не сваляше поглед от 
двете жени. Макар че Алгира явно имаше доверие на непознатата, 
драконът винаги беше нащрек в присъствието на чужди хора. 

Вилтаяна внимателно разглеждаше диаманта на слънчевата 
светлина, търсейки скрити дефекти в него. Тя разсеяно изслуша разказа на 
Алгира. 

- Всички там отдавна бяха мъртви. Никого не успяхме да спасим, но 
ти донесохме това малко камъче като доказателство, че сме били там и сме 
опитали да помогнем. 

Понеже Вилтаяна продължаваше да мълчи, Алгира не се стърпя и 
наруши тежката тишина: 

- Това ли беше? Сега свободни ли сме? Сборът на вещиците ще ни 
остави ли на мира? 

Вилтаяна се насочи към брега на реката и небрежно подхвърли през 
рамо: 

- О, на твое място не бих се притеснявала толкова за Сбора. Той е 
загубил доста от някогашното си могъщество. Останала е една жалка 
сбирщина от дърти стари вещици, които се интересуват главно от билки и 
отвари. Независимо от прозвището си, те далеч не са толкова вещи в 
използването на магията, колкото ние с теб. Не, за вас с дракона 
обикновените войници са далеч по-опасни. 

И преди Алгира да проумее какво имаше пред вид отдалечаващата се 
вещица, едно тежко копие се заби в крилото на Риналу. Драконът едва 
успя да го разпери, за да се предпази с него. Миг по-късно второ копие 
изсвистя нагоре, отклонено този път от защитната магия на вещицата. 
После обезсилено тупна на земята, вече неподвижно и безвредно. 

Две малки корабчета се приближаваха по реката отляво и отдясно на 
острова, затваряйки пътищата за бягство. Гребците мощно тласкаха 
лодките напред под устремния барабанен ритъм и яростта на свистящите 
камшици. Екипажите трескаво опъваха дебелите тетиви на огромни 
лъкове, приготвяйки ги за нова стрелба. А няколко човека почистваха 
палубите от последните маскировъчни клонки, които така успешно ги бяха 
прикривали досега. Бяха твърде далече и огънят на дракона не можеше да 
ги достигне. Алгира насочи цялото си внимание към по-близкия кораб. 
Скова го в дебел лед и го обездвижи напълно. Греблата му останаха 
неподвижно забити в замръзналата вода около него. По-безпомощен и от 
бръмбар по гръб, той се понесе надолу по мудното течение на реката. През 
това време обаче хората на втория кораб завършиха зареждането на 
страшното си оръжие. Острият връх на нова гигантска стрела стърчеше 
застрашително през борда и търсеше сърцето на Риналу. 

Без да губи време, Алгира покри и двамата с бледосиния купол на 
защитната си магия. После тревожно огледа прободеното крило на 
дракона. Той беше захапал дръжката на копието и се опитваше да го 
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изтръгне от себе си, но безуспешно. Широкото и леко назъбено острие, 
подобно на брезово листо, беше създадено да пробива и разкъсва. Врязало 
се дълбоко в страшната рана, то не можеше да се върне назад въпреки 
неистовото дърпане на Риналу. 

- Чакай, спри! Така няма да стане! - извика му тя. 
Когато той неохотно се подчини и замря, вещицата се гмурна под 

блестящото му тяло и изтегли копието навътре и надолу през дупката в 
крилото. После я запуши надве-натри с треви и листа, като се опитваше да 
не гледа шуртящата синя кръв. 

- Как си? Ще можеш ли да летиш така? - с тревога попита тя. 
- Чакай да помисля малко... Не, не ми помагай, сам ще се сетя. Хм... 

Добре де, само малко ми подскажи - ти би ли могла да тичаш, ако единият 
ти крак е навехнат, а в другия зее голяма дупка? 

- Ако не си разбрал, опитват се да ни убият. Съзнавам, че вината за 
това е моя, но няма нужда от сарказъм. Не знам колко още ще мога да ни 
пазя. 

Сложила тънкия показалец върху китката си, Вилтаяна отмерваше 
времето с ударите на сърцето. Когато преброи до дванадесет, в погледа й 
блесна сляпа ярост. Тя махна с ръка към войниците и натегнатата тетива на 
тежкия лък с облекчение се отпусна. Освободеното копие с тихо бръмчене 
се насочи към все по-изтъняващият синкав щит, пазещ ранения дракон. 

Лицето на Алгира, измъчено от усилието да поддържа защитната 
магия, се озари от плаха усмивка. Малката й хитрост се беше оказала 
неочаквано успешна. При първата им среща Вилтаяна я попита колко 
дълго може да пази Риналу. Тогава на Алгира никак не й се искаше да 
отговаря. Но се почувства принудена, потъваща в тези безкрайно дълбоки 
сини очи. Затова каза "десет удара на сърцето". Не можеше да не отговори 
и нямаше как да излъже тази, която четеше мислите й. И все пак се опита 
да скрие истината. Ударите, за които говореше Алгира, бяха не на 
човешко, а на драконово сърце. А малцина знаеха, че то беше устроено 
доста по-различно. По време на полет или при преследване на плячка 
сърцата на драконите ускоряваха неимоверно своя пулс. Това даваше на 
крилете им силата, необходима да държи масивните тела във въздуха. Но 
при покой драконовите сърца биеха три пъти по-бавно от човешките. 
Когато не летяха, огнедишащите чудовища почти спяха. Така че Алгира 
можеше да поддържа защитната си магия тройно по-дълго, отколкото 
смяташе Вилтаяна. 

Острието на копието не успя да пробие магическия щит на вещицата. 
Той все още беше достатъчно здрав. След като отрази новото нападение, тя 
веднага свали защитата си, защото вече започваше да се уморява. После 
задърпа Риналу към левия бряг на острова. В тази посока пътят към 
свободата им беше открит. Когато стигнаха до самата река, драконът 
проумя плана на вещицата и категорично поклати глава. 
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- Само това ли успя да измислиш? Аз не мога да плувам! 
- Хайде, ще минеш по дъното. Едва ли е много дълбоко. 
- Дълбоко е! - не се съгласи Риналу, вперил нервен поглед в ленивите 

талази. 
Алгира успокояващо прегърна огромната му глава, както беше 

правила толкова пъти досега. Спечелената отсрочка бързо изтичаше. 
Тласкан от ритмичните удари на греблата, корабът се насочи към тях, 
заобикаляйки острова. Стрелците му отново подготвяха ужасяващия си 
лък за стрелба. Озарена от спасителна идея, вещицата протегна ръка към 
водата и наоколо запрехвърчаха ситни снежинки. Тънка коричка от скреж 
се простря през реката чак до отсрещния бряг. С леко скърцане и пукане тя 
започна да се разширява и удебелява, образувайки здрав леден мост. 

Драконът недоверчиво стъпи върху замразената повърхност. Като 
пляскаше с криле, за да намали натоварването върху млечнобялата пътека, 
той се насочи към близката суша. Алгира го следваше, като зорко следеше 
настигащият ги кораб. Когато екипажът му завърши приготовленията си, 
те изстреляха още едно копие по Риналу. Вече на края на силите си, 
вещицата нямаше как да го спре. Но успя да го отклони малко, така че то 
прелетя над главата й и с тих плясък изчезна в реката. 

Когато ноктите на дракона се забиха в песъчливия бряг, той нададе 
гръмогласен рев. Едва дочакало това, момичето се метна на дългата му 
шия и се намести в седлото си. Хвърляйки прощален поглед през рамо, 
Риналу се затича по сухата земя. Всяка следваща крачка го отдалечаваше 
все повече от гибелната засада на малкия остров. 

- Нали знаеш, че не мога да надбягам кон? - попита той след малко, 
като проверяваше за пореден път дали някой не ги преследва. 

- Но на кораба нямаше коне, Рин, само хора. А от тях си по-бърз, 
нали? 

Тъй като никой не ги гонеше, след час спряха да бягат. Алгира свали 
седлото на Риналу и се зае да лекува раната на крилото му. Почисти я, 
доколкото можа, и я наложи с листа. Колкото и да търсеше, не успя да 
намери никакви лековити билки в степта. Добре поне, че кръвта беше 
спряла да блика и беше засъхнала в тънка синя коричка. Момичето 
внимателно прегледа и следите от битката с Мойлири. Тя със задоволство 
установи, че раните бяха почти зараснали, а някои напълно бяха изчезнали. 

- Нали знаеш, че всичко това е излишно? До утре сутринта няма да е 
останал дори и белег за спомен. Ще съм напълно здрав. 

- Разбира се, че ще си. Заради грижите, които полагам за теб. Сега 
стой мирен още малко. 

Риналу недоволно изпръхтя. 
- Всички тези грижи просто прикриват чувството ти на вина. Кажи 

ми какво те мъчи. Чувствам, че нещо ти тежи, а не искаш да го споделиш. 
Мислите ти са тревожни, но не ме допускаш до тях. 
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Алгира безпомощно отпусна ръце: 
- Ох, усетил си значи? Ама и аз съм една вещица - всеки чете ума ми 

като отворена книга! - укори тя себе си, а не любопитството на Риналу.  
- Какво значи "всеки"? 
- Ами ти, както и онази ужасна жена, която се опита да ни убие - 

тъжно въздъхна момичето. После накратко му разказа за ултиматума на 
Вилтаяна. 

- Съжалявам, че те излъгах за диамантената мина. На два пъти 
изложих живота ти на опасност, а дори не те предупредих. Решението 
засягаше и теб, и трябваше да го вземем заедно. 

- Но ти рискува и собствения си живот. И го направи, за да ме 
защитиш. Нямаше как да знаеш за Мойлири, нито че Вилтаяна ще се окаже 
толкова зла. 

- Все пак трябваше да ти кажа. Но не само това ми тежи. Не ми 
харесва и начинът, по който използвах яйцето като разменна монета за 
живота ти. Направих го с лекота и без да се поколебая. Отначало търсех 
единствено начин да те спася. А после си помислих колко добре би било 
ако можем да привлечем Мойлири на наша страна. От нея щеше да излезе 
могъщ съюзник, а ние имаме нужда от помощ. Преследват ни войниците 
на Съветника и постоянно бягаме, или се сражаваме с какви ли не 
чудовища. Малцината ни приятели също се нуждаят от защитата ни. 
Затова постъпих толкова нечестно с Мойлири. Възползвах се от 
ситуацията, макар и не създадена от мен, за да я подчиня на волята си. А 
това не е редно и ми тежи. Иска ми се да не се налагаше да го правя. Иска 
ми се да живеехме в един по-добър и справедлив свят, в който не трябва да 
правим компромиси със себе си. С твоя помощ много бързо станах твърде 
могъща. Двамата с теб се превърнахме в сила, която хората уважават, и от 
която се боят. Сляхме се в юмрук, който може да наказва и закриля. И сега 
се чудя дали не започвам да приличам на Съветника. Боя се, че няма да се 
справя с отговорността, която идва заедно с тази сила. 

- Но нали затова имаш мен! - усмихна се Риналу, а зъбите му 
проблеснаха под лунната светлина. - Аз не се интересувам от безполезни 
дрънкулки, а и ти ме научи да уважавам живота. Мога непредубедено да 
преценявам действията ти. Винаги можеш да разчиташ на мен да ти 
казвам, когато не си права. 

- Непредубедено? Та ти си ми приятел и постоянно рискуваш живота 
си за мен. Не, Рин, ти не би могъл да осъдиш никоя моя постъпка, колкото 
и несправедлива да е тя. Надявам се само по-често да успявам да открия и 
избера по-малкото зло. Защото мога да разчитам на единствено на 
преценката на Салдемир и Лиандра. 

Разтревожена и гладна, вещицата дълго не можа да заспи. 
 
*** 
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На другата сутрин раните на Риналу бяха заздравели. Той се 

възстановяваше изключително бързо, така че това не го изненада. Когато 
разпери крилата си, за да ги огледа в полумрака на настъпващия ден, 
превръзката на Алгира изхвърча настрани. Под нея синееха чисто новите 
пера, пораснали през нощта. След два пробни маха драконът безшумно 
излетя. Обилната закуска с някакъв престарял бивол напълно възвърна 
силите му. Дори улови някаква лисица за закуска на момичето, но Алгира я 
пусна на свобода. Нямаше търпение да види приятелите си. 

Когато най-накрая достигнаха мястото на срещата със Салдемир, 
завариха само едно изстинало огнище. Докато вещицата преценяващо 
разтриваше угасналата жарава между пръстите си, Риналу подуши 
наоколо. Въздухът с едва чуто свистене нахлу в ноздрите му. 

- Били са тук. Но миризмата им е стара, отпреди два дни. 
- Какво ли им се е случило? Ще можеш ли да ги намериш? - 

разтревожи се Алгира. 
Риналу извъртя назад дългата си шия и я погледна с удивление. 
- Ще мога ли да ги намеря? Все едно да те питам ти дали можеш да 

стреляш с лък. 
- Точно в момента - не! - обезсърчено наведе глава момичето. - 

Хората на Съветника ми го взеха, забрави ли? А така и не намерих време 
да си направя нов. 

- Щом толкова те е грижа за тях, хайде да ги проследим. 
Алгира нямаше нужда от втора покана и само след миг двамата се 

понесоха, водени от недоловимата за момичето миризма. 
- Добра новина! - заяви след няколко завоя Риналу. - Не са бягали от 

опасност. Самите те са гонили или дебнели някого. 
- Но как разбра? 
- Изглежда са търсели нещо, защото са лъкатушели. Дракон, който 

знае къде отива, или от какво бяга, се движи по права линия. Ако 
приятелите ти бяха преследвани, следите им нямаше да се лутат така. 
Успокой се, добре са. 

Когато малко по-късно ги откри, Риналу беше озадачен от 
поведението на групата хора. След това и Алгира ги чу, още преди да бе 
успяла да ги види. Шумът от битката с лекота надвикваше свистящият в 
ушите й вятър. Драконът послушно се завъртя в широк плавен кръг, 
давайки й възможност по-добре да огледа наоколо. 

Отрязаната в основата си ръка на средно голям нерфолд лежеше 
безжизнено на бойното поле. Войниците се опитваха да обездвижат 
чудовището, като го оплитаха с въжета. Макар и тромаво, то беше много 
силно и се сражаваше ожесточено. Изведнъж се освободи, разхвърляйки 
едва удържащите го хора като мравки във въздуха. Остана само Салдемир, 
който се беше покатерил на гърба му, и се опитваше да отсече втората ръка 
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с тежкия си меч. Обикновено острие би се счупило още от първия удар в 
твърдата като камък плът на жестокия звяр. Но ДракоПлам беше закален в 
огненото дихание на Риналу и беше невероятно здрав. Само след миг 
отделеният от тялото крайник полетя към земята. С оглушителен рев 
нерфолдът се опита да сграбчи дръзкия си нападател, който се скри между 
раменете му. 

- Какво ще кажеш да им помогнем? - посочи Алгира към вкопчилите 
се в неравна схватка хора. 

- А какво стана с "Не убивай това, което не смяташ да изядеш!"? 
Защото аз този нерфолд няма да го ям. Много е твърд и ще си изпочупя 
зъбите в него! - напълно сериозно заяви Риналу. 

Алгира изобщо не се смути. 
- Превърна се в "Убий това, което заплашва теб и приятелите ти!". 

Хайде, сниши се, за да ги предупредим. 
Първоначално стреснати от появата на новата заплаха в небето, 

хората с облекчение разпознаха човека и дракона. Вещицата лесно ги 
убеди да напуснат полесражението, за да не пострадат. Само Салдемир 
упорито въртеше меча си и отказваше да се пусне от тъмнокафявото 
чудовище. 

- Махни се от там! Имам план и ти само ни пречиш! - изкрещя 
вещицата, опитвайки се да надвика острото звънтене на ДракоПлам. 

Едрият войн с недоволно ръмжене тупна на земята и чевръсто се 
изтъркаля настрани. Последните две ръце на нерфолда профучаха над 
главата му като гигантски коси. Салдемир скочи на крака и бързо изтича 
извън кръга, описван от бясно въртящите се крайници, които вършееха 
високата трева. Подобното на къща животно с клатушкане последва война. 
Но после забеляза новия си враг и впери малките си злобни очички в 
кръжащия над него дракон. Риналу се изви във въздуха, после набра 
височина и се гмурна почти право надолу. 

- Сега какво смяташ да правим? Нали не си забравила, че нерфолдите 
не горят? 

- Не съм. А ти помниш ли какво се случи с каменната плоча, която 
беше запречила входа на мината? Хайде, Рин, загрей хубаво тази ходеща 
скала, останалото е моя работа. 

Яростна огнена вихрушка се изви около нерфолда. Влажната трева 
пламна и в миг се овъгли, а земята под нея заприлича на изпечена глинена 
паница. Звярът невъзмутимо се измъкна от огромната клада и запрати 
едната си ръка към дракона. Над нажеженото му туловище се издигаше 
тънка струйка белезникав дим. 

Риналу се превъртя през крило, избягвайки летящото живо копие. 
Едва успя да изравни полета си, когато и вещицата се намеси в битката. Тя 
протегна ръцете си към трикракото чудовище и то в миг се покри със 
скреж. Бледозелен облак го обгърна отвсякъде, а въздухът се изпълни със 
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свежия мирис на буря. Над притихналата равнина се разнесе зловещо 
съскане, което премина в ужасяващ трясък. Нерфолдът се показа от гъстата 
мъгла, а масивните му крака се напукаха и разцепиха. С тътен, 
наподобяващ падане на гръмотевица, огромното туловище рухна на земята 
и се пръсна на парчета. После избълва фина тъмнокафява прах, която се 
смеси със стелещият се над него дим. 

Драконът направи още един последен кръг над победения си 
противник и се насочи към хората. 

- Кацни ей там, встрани от поляната. Нека не плашим приятелите си, 
а? - потупа го Алгира по гърба. Още недочакала приземяването на Риналу, 
тя скочи от врата му и се затича към малката група настръхнали войници. 

Салдемир също се втурна към нея и сграбчи тъничкото й тяло в 
мечешката си прегръдка. Вещицата болезнено изстена. След миг някаква 
невидима, мека но могъща сила поде война като перце. Разпростря се по 
цялото му тяло, избута го назад и го принуди да пусне момичето на земята. 

- И аз се радвам да те видя, но трябва и да дишам - изкашля се 
задавено Алгира. 

Войнът смутено погледна огромните си ръце, после отново я 
прегърна, този път по-внимателно. 

- Всяка среща с теб, след която оставам жива и само леко натъртена, 
е добра среща! - засмя се тя, докато той радостно я издигаше над земята. 
Риналу ги следеше с нервно потрепващи криле, готов всеки миг да скочи и 
да й се притече на помощ. 

Когато най-накрая стъпи отново на краката си, момичето щастливо 
добави: 

- Толкова съм зажадняла да видя искрена усмивка, отворени длани и 
приятелски очи, който не търсят гърба ми, за да забият нож в него. 

- Явно много пъти са те предавали. Е, при нас можеш да си отдъхнеш 
спокойно. Взорът ни е насочен навън, за да те пази. А оръжията в ръцете 
ни са само за враговете. 

Алгира подритна едно парче от нерфолда. 
- Мъртъв ли е? 
Едва откъсвайки поглед от нея, Салдемир потвърди: 
- О, да. Освен ако някой не го съгради наново камък по камък и не 

му вдъхне живот. 
После се наведе, за да разгледа по-внимателно отломките от 

чудовището. 
- Закъсняхте с няколко дни. Вече бяхме започнали да се тревожим. 

Какво ви забави толкова? 
- Ами нали знаеш - обичайните неща. Ураганна буря, зла вещица, 

огромен дракон. Нищо сериозно - усмихна му се ведро момичето и 
отметна назад дългите си пламтящите си коси. Те меко се разляха по 
раменете й като кротък водопад. 
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- Ха, като стана дума за вещици, твоята посестрима намери ли те? 
Висока, с дълга руса коса, изумително красива? Срещнахме я малко след 
като двамата с Риналу заминахте да скриете яйцето. Когато разбра за теб и 
дракона, тя прояви голям интерес и поиска да се срещне с вас. А щом й 
казахме, че очакваме скоро да се върнете, веднага тръгна да ви търси. 

Щастливата само допреди миг Алгира пребледня, а тънките й пръсти 
болезнено се впиха в ръката на Салдемир. 

- Вилтаяна! Ето как ни е открила! 
Цялата настръхнала, тя настойчиво потърси погледа му. 
- Какво точно й казахте? 
- Мислех, че ще се зарадваш да срещнеш друга като теб. Нещо лошо 

ли сме направили? - очите му виновно отбягваха нейните. 
Алгира вдигна ръце в едва овладян гняв, а въздухът около нея се 

завихри и я обгърна като жив щит. 
- И как така решихте да й се доверите? 
Почувствал се изведнъж някак по-малък, Салдемир се чудеше къде 

да се скрие от пламтящата й ярост. 
- Ами тя ни донесе полезна информация за плановете на Съветника. 

Доказа се като наш верен съюзник. 
- Тя е толкова красива, колкото и умна. Лесно ви е завъртяла главите 

с чара си и сте повярвали на всяка нейна дума. Сигурно дори не й се е 
наложило да използва магия, за да ви омае. Но не ви ли хрумна, че тя може 
да работи за Хаймдес? Че вероятно иска да разкрие вашите планове и да 
му ги съобщи? Не се ли запитахте откъде една вещица има кон? На колко 
жени въобще е позволено това? 

- Познавам една, която язди дракон... - неуверено опита да се защити 
войнът, но бързо млъкна. 

Сянка на подозрение пропълзя по лицето на Алгира и се настани 
точно между гневно сключените й вежди. 

- Дракон... Ама разбира се! Споменахте ли как Риналу ме нападна, 
когато го бяха отровили? 

- Ами... мисля, че да! - смутено призна Салдемир. 
Последвалата реакцията определено го завари неподготвен. 

Момичето с радостен вик се хвърли към него и го прегърна. 
- Разбираш ли какво означава това? Аз си мислех, че съм 

безпомощна пред нея. Че не мога да скрия мислите си. Но тя всъщност не е 
могла да ги прочете. Всичко, което е знаела за мен, го е научила от вас. И 
после умело го е използвала, за да ме заблуди. Не съумях да проникна в 
ума й, но поне съм успяла да защитя своя. Затворила съм съзнанието си 
пред толкова могъща вещица! 

- Това е... добре, нали? - все още объркан и озадачен попита 
Салдемир. 
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Гневът на вещицата изчезна от лицето й по-бързо от шепа вода върху 
нагорещен от слънцето камък. 

- Това е чудесно! Защото сега знам, че мислите ми не ме издават. И 
вече разбирам защо Вилтаяна поиска да й донеса диамант като 
доказателство, че сме били в Лиргендул. През цялото време се чудех за 
какво й е необходимо това? Защо просто не надникне в спомените ми и не 
провери сама? Излиза, че изобщо не е можела. 

- Били сте в... Лиргендул? И сте се върнали от там? При това 
невредими? - Въпреки че стърчеше с цяла глава над нея, войнът я гледаше 
със смесица от страхопочитание и уважение. 

Усмивката на Алгира можеше да разтопи айсберг. 
- О, Лиргендул не е толкова опасен, ако имаш дракон. Извинявай, че 

си го изкарах на теб. Бях бясна на себе си, че толкова дълго не успях да 
разбера каква е. Трябваше да прозра лъжите й много по-рано. Например 
когато беше убедена, че съм първата вещица, говорила с дракон. По-късно 
от Мойлири разбрах, че това не е вярно, че преди мен е имало поне още 
една. Сборът на вещиците със сигурност е знаел за това. Не може да нямат 
летописи в архивите си. Нали все някъде трябва да пазят тайните си 
рецепти и магии. Още тогава трябваше да разбера какво става, вместо така 
глупаво да попадна в засадата й на острова. Не ми е ясно само откъде 
знаеше как изглежда майка ми. Изглежда наистина я е познавала. Макар че 
споменът за срещата между тях може да е бил фалшив. А дори и наистина 
да са се познавали, това не значи, че са били приятелки. 

След като тя му разказа за последните си премеждия, Салдемир 
удивено почеса якия си врат с не по-малко силната си ръка. 

- Едно нещо не разбирам? Ако е искала да ви убие защо не го е 
направила веднага щом ви е открила? И двамата сте били заспали, щяло е 
да бъде много лесно. 

- Предполагам, че първоначално точно това е смятала да направи 
заради наградата, която Съветникът е обявил за главите ни. Но когато ни е 
намерила, не е водела със себе си войници, които да жертва. Трябвало е да 
го направи сама и в последния момент се е уплашила. С мен лесно би се 
справила, но Риналу е много труден за убиване. Дори и смъртно ранен, той 
вероятно щеше да успее да я разкъса или изпепели, преди да издъхне. 
Затова е решила да не рискува и ни е изпратила на сигурна гибел в 
Лиргендул. Ако бяхме загинали там, тя спокойно щеше да ни обяви за 
мъртви и да си прибере наградата. А ако все пак по някакъв начин се 
върнехме, трябваше да й донесем диамант. След което войниците, които 
без съмнение Хаймдес лично й е дал, пак щяха да ни убият. Така че във 
всички случаи е щяла да спечели от смъртта ни. Не мога да повярвам само 
колко лесно ме измами. 

- Това значи ли, че вече не ни се сърдиш толкова? Та ние сме просто 
неколцина мъже, колко му е да ни очарова с прелестите си и сладките си 
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приказки. Но тя е успяла да заблуди и теб. А ти не си просто жена, ами и 
вещица. 

- Добре де, съжалявам. Може би реагирах твърде бурно. Просто бях 
много ядосана, когато осъзнах как Вилтаяна е завъртяла всички ни заради 
собствените си планове. Но не бих могла да ви се сърдя дълго дори да 
бяхте виновни. А вие не сте. Стоманата воюва със стомана, а срещу 
магията е нужна магия. За да победиш вещица е необходима друга вещица. 
Тя не е лъжица за вашата уста. Всички имаме късмет, че сме още живи. 

Сестрата на Салдемир беше единствената, която не проявяваше 
никакъв страх от дракона. Докато мъжете нервно стискаха дръжките на 
мечовете си и всячески избягваха да гледат към Риналу, тя отиде право при 
него. Нежно погали сините му блестящи пера и острите шипове на 
опашката му. После надзърна в открехнатата му паст и с любопитство 
разгледа дългите му зъби. Накрая погледна в голямото му златисто око, 
което следеше движенията й, без да мигне. Огромното животно не смееше 
да помръдне, за да не я уплаши, а Лиандра видимо се забавляваше. И през 
цялото време му говореше нещо, което драконът не разбираше, а Алгира 
беше твърде далече, за да чуе. След като измери с педи разстоянието 
между главата и седлото, тя се приближи до вещицата и брат си. 

- Много е красив! И е толкова голям! И кротък! - възхитено посочи 
Лиандра към Риналу. - Ако искаш мога да ти направя чудесна юзда за него. 

- За какво ми е? - изуми се Алгира. После поясни: 
- Риналу е дракон, а не кон. Седлото ми трябва, за да не падна от 

него. Но юзда просто не ми е нужна. С него заедно решаваме какво ще 
правим и накъде ще летим. По време на полет сплитаме съзнанията си, а 
мислите ни стават общи. Пък и аз въобще не бих могла да го управлявам, 
само ще му преча. От друго имам нужда и ако не греша ти щеше да ми 
помогнеш. 

Вещицата тактично замълча, давайки възможност на Лиандра да се 
измъкне от обещанието си. Но само след миг сестрата на Салдемир се 
изчерви, измърмори някакво извинение и хукна към лагера. Когато се 
върна, носеше със себе си продълговат калъф, направен от волска кожа. 
Внимателно развърза възлите и разгърна пакета на земята. После взе 
някаква крива тояга и с поклон я подаде на приятелката си. 

Алгира с недоверие пое странно изглеждащото оръжие. Макар на 
пръв поглед да приличаше на обикновен лък, веднага се виждаха няколко 
разлики. На първо място той беше почти с една трета по-къс и тя се зачуди 
дали щеше да има необходимата ударна сила. Тялото на лъка беше 
изработено от две парчета дърво, закрепени едно за друго. Предното беше 
еластично, а задното даваше якост. В краищата на двете рамена бяха 
поставени малки макари с яйцевидна форма, а тетивата минаваше три пъти 
през тях. В средата й беше поставено малко устройство за по-лесно 
захващане. 
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- Направила съм ти нов колчан и няколко различни вида стрели. 
Можеш да ги разпознаваш по цвета на перата. Тези, черните са дебели и с 
много тежък и тесен връх. Обхватът им е ограничен, но с лекота пробиват 
броните на войниците. Зелените са много леки и летят надалече, затова са 
най-подходящи за лов. На червените съм намотала вълна, напоена с 
мазнина, която гори много добре. Така можеш да подпалваш разни неща. 

- Тези няма да ми трябват. За тази цел си имам Риналу - усмихна се 
любезно Алгира и бутна запалителните стрели настрани. 

- Да, но неговите пламъци не стигат далече, нали? А с тези стрели 
можеш да запалиш пожар на стотина метра от теб - настоя Лиандра и ги 
прибра обратно в колчана. 

- И накрая сините имат разперени върхове с кукички. Забиват се в 
дървета или в процепите между каменни зидове. Ако вържеш това тънко и 
леко въже за края им, ще можеш да се катериш по него. 

Още първият изстрел напълно разсея опасенията на Алгира. Макар 
че се опъваше доста леко, лъкът изстреля черната стрела с много голяма 
сила. Дългото й острие прониза стоманената броня, закрепена на едно 
близко дърво. 

- Е, какво ще кажеш? Доволна ли си, Повелителко на драконите? 
Алгира се засмя и кимна към Риналу: 
- Имаш късмет, че той не те разбира. Нямаше да хареса думите ти. 

Но пък аз много харесвам работата ти. Справила си се чудесно. И лъка, и 
стрелите са великолепни, и ще са ми много полезни. И мисля, че знам 
точно как да ти се отблагодаря. Ти каза, че харесваш дракона, нали? А 
искаш ли да го харесаш още повече? Какво ще кажеш да полетиш с него? 

Очите на Лиандра станаха по детски кръгли и молещи. Целите се 
превърнаха в надежда и наивно доверие. Вечно проклятие заслужаваше 
всеки, който излъжеше такива очи. 

- Може ли? - задавено прошепна момичето. - Откакто ви видях 
заедно все за това си мечтая, но не се осмелявах да попитам. 

- Хайде да разберем - дяволито й намигна Алгира и двете се 
отправиха към дремещия Риналу. 

- Как мислиш, ще можеш ли да повозиш Лиандра, без да я изядеш? - 
колкото се може по-сериозно го попита вещицата. 

- Ще бъде трудно. Приятелката ти ми харесва и нямам търпение да 
видя как е на вкус - опита се да й отговори подобаващо драконът, за което 
получи закачлив удар по носа. 

След като наместиха Лиандра в седлото, Алгира и Салдемир се 
отдръпнаха извън размаха на крилете на Риналу. 

- Няма как да го управляваш, но можеш да му показваш с ръка къде 
искаш да те отведе. Ако много се уплашиш - плесни го силно по врата и 
той ще те върне обратно. Много те моля дръж се да не паднеш, защото не 
знам какво ще ми направи брат ти, ако пострадаш! 
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- И не би искала да научиш, повярвай ми! - намръщи се Салдемир. 
Идеята никак не му харесваше и той с натежало сърце проследи как 

дългото тяло на Риналу разсече въздуха с едва чуто свистене. Птичите 
песни секнаха изведнъж, когато тъмната му сянка се плъзна по земята. 
После драконът и момичето се превърнаха в малка синя точица, която се 
изгуби в небето. 

Риналу първо се издигна високо и бавно описа няколко широки 
кръга. Изкачи се над ниските облаци, после послушно последва сочещата 
наляво ръка. Обиколи един стръмен скалист връх, за да може спътничката 
му да огледа острите непристъпни зъбери от всички страни. Не искаше от 
самото начало да я плаши, затова кръжеше съвсем плавно. Тя крещеше 
нещо неразбираемо, но след като не го докосваше по шията, той реши, че 
може да продължи. Прелетя толкова близо до отвесните скали, че краят на 
дясното му крило откърти няколко дребни камъчета. После се спусна над 
острия ръб на един хребет, който се извиваше като конски гръб под тях. 

Решил най-накрая да си поиграе, драконът се наклони рязко 
настрани и се плъзна стръмно по крило. Гмурна се надолу почти отвесно, 
оставяйки момичето да си мисли, че пропадат неконтролируемо. Звуците, 
които то издаваше, не се промениха много и той не можа да разбере дали 
маневрата му постигна целта си. Земята приближаваше бързо, затова 
драконът се превъртя странично два пъти и се устреми право нагоре, 
използвайки скоростта, която беше набрал. Краката на Лиандра ужасено 
стиснаха врата му, но тя все така не му даваше знак да спре. Риналу описа 
два вертикални кръга, като при втория ноктите му докоснаха върховете на 
дърветата. Твърдо решен да покаже най-доброто, на което беше способен, 
той се завъртя с корем към небето. Очакваше тя да се изпусне и да падне, 
затова се приготви да я улови във въздуха. Но момичето се държеше. 

Драконът се спусна ниско над земята, така че главата на Лиандра 
почти да я докосва. Все така обърнат обратно се насочи към близката 
горичка. Издигна се над дърветата в последния момент, като едва избягна 
сблъсъка си с тях. После се насочи към лагера, където ги очакваха Алгира 
и Салдемир. На стотина метра от него рязко се превъртя, заемайки най-
накрая естественото положение за полет. Разпери крилете си настрани и 
обърна долната им повърхност срещу въздушния поток. С няколко мощни 
загребвания уби скоростта си и спря почти на място. За миг замръзна 
неподвижно над земята, а после грациозно се приземи на малката поляна 
за ужас на хората и вързаните наблизо коне. Животните изцвилиха и се 
изправиха на задните си крака. Панически се опитваха да се измъкнат, но 
стоманените колчета, забити здраво в пръстта, ги удържаха. 

- Как беше, хареса ли ти? - попита приближилата ги Алгира, докато 
помагаше на изнемощялата Лиандра да слезе от седлото. 

- Не... се... упла... ших! - едва успя да промълви драконовата ездачка, 
преди да се свлече в меката трева. 
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- Оттук изглеждаше доста страшно! Добре ли си? - разтревожен се 
надвеси над нея Салдемир. Сестра му кимна и бавно се изправи. Светът 
още се въртеше пред очите й, но този полет тя нямаше да забрави. 

 
*** 
 
Денят вървеше към края си. Облаците лениво течаха през небето 

като гигантска мъглива река. Един от тях беше закъснял и се опитваше да 
догони рунтавото си стадо, преди то да се скрие зад хоризонта. Багрите 
бавно помръкваха, докато последните късчета слънчева светлина 
пестеливо осветяваха далечните планински върхове. 

Вечеряха мълчаливо и после някак много бързо Алгира, Салдемир и 
Лиандра се оказаха сами около огъня. Всички останали изведнъж си 
намериха нещо за вършене, което да ги отдалечи от вещицата. Дори 
Елистар, приятелят на Лиандра, се завъртя за малко наоколо и после отиде 
да провери дали конете са добре вързани. 

- Хората ти май не ме харесват много? 
- Можеш ли да ги виниш? Те и преди се бояха от вещици. А сега 

разбраха колко лесно Вилтаяна може да влиза в умовете им и да се 
разпорежда с живота им. Те са войници, свикнали са да се сражават. Но 
дори когато жертват живота си, знаят защо го правят. И мисълта някой да 
ги движи като кукли на конци за тях е непоносима. 

Алгира разбиращо кимна, а очите й се изпълниха с горчивина. 
- Струва ми се, че ще ми е много трудно да завоювам доверието им. 

Да ги убедя, че магията е чиста и прозрачна. И че приема цвета на сърцето 
на този, който я използва. А дори и да ми повярват някой ден, у тях винаги 
ще си остане някаква неприязън. Не към мен самата, а към това, което съм. 
Ти май ще излезеш прав, че на вещица не може да се вярва. 

- Но аз ти се доверих, нали? И досега не си ми дала причина да 
съжалявам за решението си. Сестра ми също ти вярва. 

Момичето се разведри малко: 
- Наистина ли? Кажи ми тогава вие с Лиандра защо не страните от 

мен? Защо не се страхувате, че ще ви омагьосам? Защо ми вярвате? 
- Когато те срещнах за първи път ти беше просто момиче, загубено в 

нощния град. Разбрах че си вещица едва при втората ни среща, но тогава 
ти ми върна сестра ми. И за мен това беше достатъчно. Вярно че нямам 
твоите умения и не мога да погледна в ума ти. Но мога да почувствам 
светлината в сърцето ти. Макар да не можеш да бълваш пламъци като 
дракон, ти огряваш душите на хората и прогонваш тъмнината от там. 

- Хм. Мойлири ми каза почти същото. Изглежда все пак не съм се 
научила да затварям съзнанието си толкова добре, колкото ми се иска. 
Една вещица, а още повече една жена, трябва да умее да остава загадка за 
хората - опита се да се пошегува Алгира. Все по-успешно пазеше мислите 
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си, но така и не успяваше да скрие бушуващите в себе си чувства. Опита се 
да смени темата: 

- Разкажи ми повече за нерфолда, с който се биехте. Струва ми се 
много странно това, че появите им напоследък толкова зачестиха. 

- Докато те чакахме на уговореното място, при нас дойдоха 
оцелелите жители на едно село. То било нападнато и опустошено от 
нерфолд. Опитали да се защитят, разбира се, но нищо не успели да 
направят. Това е непосилна задача дори за добре обучени войници. Лесно 
открихме чудовището и се опитахме да го спрем както си знаем. Аз дори 
използвах новия си меч, за който отново трябва да благодаря на теб и на 
дракона ти. Като цяло обаче битката не вървеше добре, не ни достигаха 
хора. Не знам какво щеше да стане, ако не се бяхте появили. Но вие 
двамата постигнахте невъзможното. За първи път убихте нерфолд. И го 
направихте заедно. Човек и дракон, огън и лед постигнаха това, което 
никой досега не е успявал. 

- Заварихме приятели в беда и се притекохме на помощ - смутено 
извърна поглед Алгира. - Но кажи ми, разбрахте ли причината за 
нападението? 

- Не съвсем. Върнахме се до полуразрушеното село и оттам 
проследихме чудовището. Скоро го открихме, но докато планирахме 
атаката си забелязах, че през цялото време то се движеше по права линия. 
Като че ли имаше някаква цел и знаеше точно къде отива. 

Алгира се замисли. 
- Покажи ми посоката. 
Когато Салдемир посочи на югозапад, вещицата развълнувано 

възкликна: 
- Точно към острова на Вилтаяна. Преди само предполагах, но вече 

съм убедена, че между нерфолдите и магията съществува някаква връзка. 
Може би те я мразят и я унищожават, където я срещнат? 

- А може би се хранят с нея? - предположи Салдемир. 
- Невъзможно! Никой не се храни с магия. Макар че... може и да си 

прав. И ако това е така, те никого не нападат и с никого не воюват. Само 
преследват храната си. Може би селото, което този нерфолд е нападнал, 
просто се е оказало на пътя му. И ако хората не се бяха нахвърлили върху 
него, той щеше да отмине, без да ги закача. 

- Ами градовете? Знам за поне две атаки над градове. В отбраната на 
единия участвах и аз. Можеха да заобиколят крепостта, но вместо това те 
нападнаха и разрушиха стената. А после тръгнаха по улиците и през 
къщите. Едва успяхме да ги спрем. Как ще обясниш това? 

- Ако съм права - много просто! Някъде в тези градове са се пазели 
магически предмети. Вероятно много могъщи, щом нерфолдите са ги 
усетили толкова отдалече. А това значи, че на острова на Вилтаяна също 
има някаква силна магия. Скоро ще трябва да проуча този въпрос. 
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Салдемир скочи на крака. 
- Щом знаеш къде се намира тя, трябва да ми кажеш. Още утре ще я 

посетя и ще премахна заплахата веднъж завинаги. 
Алгира тъжно се усмихна. 
- А защо си мислиш, че тя въобще ще ти позволи да стигнеш до нея? 

Откъде знаеш, че няма да те омае още преди да си я видял. Да те превърне 
в свой роб, който безволево пълзи в краката й. Ще бъдеш готов да убиваш 
за нея. Дори мен. Дори сестра си. Дори себе си. Слушала съм за такава 
магия и знам на какво е способна. Не, приятелю, тази работа не е за теб. Не 
е за никой от вас. Само аз бих могла да я убия. А аз не мога да се реша на 
това. Все пак тя е от моя вид. А магията е толкова рядка, че трябва да се 
уважава и пази. Дори и тази, която се използва, за да причинява зло. Не се 
тревожи за Вилтаяна. Тя вече не може да ви навреди. 

- Но тя може да продължи да ни използва за собствените си цели. Да 
ни кара да вършим за нея всичко, каквото пожелае. 

- Не и докато аз съм тук. А точно в момента никъде не смятам да 
ходя. Имаш думата ми, че ще ви защитя от нея и от всяка друга магия. И 
ще опитам да убедя Мойлири да не ви закача. Тогава ще можете да 
ползвате Лиргендул за своя база. Там ще бъдете в безопасност, защото 
никой, дори и Вилтаяна, не би се осмелил да ви последва. 

- Но дори да приеме, как този дракон ще ни различава от останалите 
хора? А, сетих се - драконите никога не забравят миризми, нали? 

Ъгълчетата на устните на вещицата потрепнаха едва забележимо. В 
настъпващият мрак Салдемир дори не беше сигурен дали само не му се 
беше сторило. Тази жена той така и не успяваше да разбере. 

- Хайде да спим, утрото може да предложи нови отговори на старите 
въпроси - прозя се Алгира. 

Тя лежеше на бавно изстиващата земя, кръстосала ръце под главата 
си вместо възглавница. Погледът й скиташе безцелно из осеяния със звезди 
небесен балдахин над нея. Отдавна залязлото слънце вече не можеше да 
оспорва властта на луната. Салдемир се беше подпрял на лакът, с ръка 
върху меча и вперени в спящия дракон очи. 

Доловило тревогата му, момичето попита: 
- Как мислиш, дали Риналу е опасен? 
Салдемир я изгледа недоумяващо, преди да осъзнае, че това 

наистина беше въпрос, и че тя очакваше отговора му: 
- Разбира се, че е! Само за миг би могъл да ни изпепели, разкъса или 

смаже. Опасно оръжие е, ако това искаш да знаеш. 
- О, не се тревожи за това. Ти и приятелите ти сте в пълна 

безопасност докато съм наблизо. Ще минат може би четири-пет дни преди 
да огладнее дотолкова, че да почне да гледа на вас като на храна. Шегувам 
се, де! - побърза да го успокои вещицата, забелязала нервното присвиване 
на очите му. После поясни: 
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- Питах дали мислиш, че някога отново би могъл да се превърне в 
диво животно. В свиреп хищник, който не познава приятелството и е 
подвластен единствено на първичните си инстинкти. В онова чудовище, 
което едва не уби всички ни, когато го бяха упоили. Не говоря за днес, 
нито пък за утре, а за някога... когато мен няма да ме има, за да го 
укротявам? 

Алгира не можеше да забрави думите на Вилтаяна и те не й даваха 
покой. Вече беше научила истинските мотиви на вещицата, но не можеше 
да се отърве от опасенията си. Ами ако все пак красавицата беше права? 
Драконите живееха много дълго и Риналу щеше да я надживее с векове. 
Дали паметта за нея щеше да остави в съзнанието му достатъчно дълбок 
отпечатък. Дали той щеше да запомни, че не всички хора са зли, че не 
всички искаха да го използват или убият? Дали би могъл някога да се 
довери на друга вещица? На друг човек? Дали някога би могъл да си 
намери нов приятел? 

В поглед на Салдемир се четеше такова съчувствие и съпричастност 
към тревогата й, че за миг тя се зачуди дали не бе изрекла мислите си на 
глас. Той помълча малко, след това тъжно промълви: 

- Страхувам се, че не мога да ти помогна с този товар. Ти най-добре 
познаваш дракона и само ти знаеш отговора на този въпрос. Едно мога да 
ти кажа - на теб бих доверил живота си. И ако ми кажеш да си пъхна 
главата в устата на Риналу, ще го направя без колебание. Признавам, че не 
разбирам отношенията ви. За мен е непонятен начинът, по който 
съзнанията ви се докосват. Но ти имаш много силно влияние върху всички 
около себе си. Някак си успяваш да изкараш навън най-доброто у тях. И да 
им го покажеш, така че те сами да го видят и да повярват в него. А това ги 
променя необратимо. И тази вяра вече нищо не може да изкорени. Дори и 
времето. 

 
София 
20 Април 2016 г. 


