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ПРОЛОГ

През третата луна на третата година от голямата суша,
излязохме в морето от естуара на Свети Убарид. На петнайсетия ден от третата луна пристигнахме на остров от
варварския Фаларски архипелаг. От този момент ни брулеха
насрещни ветрове, които забавиха пристигането ни. По-нататък се натъкнахме на вероломни ледени поля, през които
можеше да се премине само изключително предпазливо. Чак
на единайсетата луна най-сетне пуснахме котва в устието на
голяма река. Несъмнено подобно кратко посещение не би могло да обхване всички обичаи и особености на тази страна, но
поне бихме могли да споменем основните ѝ характеристики.
Улар Такек
Обичаи на Древния Джакал-Уку

Д

УХОВЕ ВЛАСТВАХА НАД ДЖУНГЛИТЕ НА
Джакуруку. Сенг помнеше как е будувала по цели нощи
в опити да разбере пошушнатите им призиви. Шепотът
им я приканваше някак много по-съблазнително от
собствените ѝ сънища. Един от най-ранните ѝ спомени бе как
броди сама през огряната от луната шума в търсене на източника на гласа от джунглата. Беше се чувствала напълно спокойна
и безстрашна – каквото може да е само едно дете. Дълго след
началото на лутането ясно си спомняше нечия длан, която хваща нейната и я превежда през гъстите папратови листа и стръкове влажна трева обратно до селото. Майка ѝ се спусна към тях
с мокро от сълзи лице и я притисна към кокалестите си гърди,
докато Сенг спокойно обясняваше, че всичко е наред. Нямаше
защо да плачат. Приятел я беше довел обратно.
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Разбира се, по-късно всички се кълняха, че са я видели да
изплува от мрака сама.
Оттогава левгите непроходима джунгла около селцето не
я изпълваха със страх. Опасно и, трябваше да признае, доста безразсъдно отношение в страна, където дърветата биваха
окичвани с гирлянди от цветя и молитвени шалове в чест на
безбройните духове, неспокойни мъртъвци, призраци, изгубени и забравени богове и твърде многото изчезнали деца и
възрастни.
Докато растеше, тя продължаваше да се промъква в гората
при всяка възможност. И там, сред провисналите лиани и листа, покрити с капчици нощна влага, старите духове на земята
ѝ се явяваха и тя научаваше много забравени неща. Сутрин се
завръщаше от броденето из джунглата с покрити с кал и трева стъпала и крака и заплетени в косата паяжини. В началото
майка ѝ я биеше и ѝ дърпаше ушите.
– Ти да не си някоя проста фермерска щерка! – крещеше
тя. – Произхождаме от древен род на жрици и пророчици!
И често по време на обяда майка ѝ я хващаше за ръцете и
подемаше все същата история:
– Сенг – казваше тя, сякаш разочарована. – Семейството ни
е запазило старата вяра. Не като невежите глупаци, които ни
заобикалят, с тяхното преклонение пред идоли, талисмани и
амулети. Всичките тия суеверни молитви към земни богини
или богове зверове, или прокълнатия Крал бог, или Вещицата – всичко това са празни думи. Или по-лошо. Жените от нашето семейството произлизат от първите жрици на Небето и
Слънцето! Ние почитаме Светлината. Запомни това! Светлината, която дарява живот на всичко!
Майка ѝ се опитваше да улови погледа ѝ, сякаш я умоляваше да разбере, но тя отклоняваше очи с думите „Да, майко“.
Накрая майка ѝ се отказа дори от тези проповеди и я остави
да продължи скитанията си в търсене на гласовете, мълвящи
откъм огромния зелен лабиринт, който ги заобикаляше.
Когато поотрасна и усвои по-добре прошепнатите учения, тя
откри, че може да призовава тези призраци, за които вече знаеше, че са страховитите духове на предците и земята, Нак-та. С
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напредъка на уменията ѝ, духовете и сенките идваха при нея от
самите дълбини на древната бездна на миналото. И всеки от тях
притежаваше все по-голяма мощ и контрол над талантите си.
От шепота на тези неспокойни мъртъвци тя научи как да подчинява волята на животните, как да тълкува гласовете на вятъра,
как да заблуждава сетивата и да извлича знания от самата земя.
Докато се унасяше, полузаспала, ѝ се струваше, че се промъкват
до самите ѝ уши и шепнат още по-мрачни тайни. За древни забранени заклинания, за изгубени смъртоносни проклятия и как
да властваш над глъбините на човешкото съзнание.
Първоначално тя не обръщаше внимание, макар че сенките
се тълпяха все по-близо и ѝ ставаше все по-трудно да ги пренебрегва. Докато една нощ сумрачната ноктеста длан на една
от тях не сграбчи ръката ѝ. Гласът ѝ беше не по-силен от полъх
на вятъра между листата, когато изсъска:
– Върховният владетел ще остане доволен от теб.
Тя помнеше шока от леденото докосване.
– Всичко това е станало на прах преди векове.
– Не, случва се сега. Стига неблагоразумия. – Сянката започна
да потъва във влажната земя, като я дърпаше надолу за ръката.
Тогава още повече я стресна нечий вик, а през сянката премина клон и я разпръсна. Тя лежеше, вперила поглед в по-големия си брат, Хану, докато той се озърташе сърдито, вдигнал
клона. Странното беше, че изпитваше единствено гняв.
– Ти какво търсиш тук? – попита.
Той ѝ помогна да се изправи.
– Пак заповядай. Следях те. И слава на предците.
– Какво? – тя се отдръпна по-далеч от него. – Откога?
Той присви широките си рамене в изпълнения със сенки
сумрак.
– Винаги, когато мога. Някой трябва да държи нещата под
око, докато ти се предлагаш на тия кръвожадни духове.
– Мога да ги контролирам.
– Очевидно не можеш.
– Този ме изненада, това е. – Хрумна ѝ внезапна мисъл и
тя приближи, прехапала устна. – Ти няма… няма да кажеш на
майка, нали?
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– Велика вещице, не. Достатъчно се тревожи и сега.
– Е… не можеш да ме спреш.
– И това е очевидно – и той скръсти мускулестите си ръце,
свеждайки поглед към нея.
Тя вирна непокорно брадичка и видя как потта от влажната
нощ се стича на струйки по лицето и врата му. Посредством
уменията си усети блъскащото в гърдите му сърце и кипящата
кръв и осъзна: „Ужасѐн е. Ужасѐн от нощта – точно като всички други. И все пак е тук. Дошъл е да ме пази.“
Той дишаше учестено, докато се вглеждаше в плътните сенки в гората.
– Поне ми обещай, че ще ме будиш, чу ли? Че няма да излизаш сама. – Погледът му се плъзна към нея, умоляващ. – Нали?
Как би могла да откаже? Бунтовната ѝ фасада се пропука.
– Добре, Хану. Обещавам.
Още година нощите им преминаха по този начин; тя будеше брат си и двамата се промъкваха навън, където тя общуваше с дивите духове Нак-та, населяващи джунглата. И с много
по-древните духове на камъка, потоците и вятъра. Нощ след
нощ тя седеше с часове под недоверчивия поглед на Хану и говореше с неща, които той не можеше да види или усети. Тогава
тя осъзна, че макар да може да я защити от всяка физическа
заплаха, той оставаше подвластен на омайващото и покоряващото им влияние, така че скришно го обвиваше с предпазни
заклинания и защити срещу подобни магии.
– С кого говориш? – питаше понякога той изпод дървото,
където седеше.
– С древните мъртъвци – отговаряше тя.
– Не те ли е страх?
– Не. Те са мъртви.
Озадачен, той вдигаше ръце във въздуха.
– Тогава… защо не са си отишли?
– Защото са разгневени. Само гневът е достатъчно силен да
задържи краката на мъртвите на земята.
После той се намръщваше, защото тайно се боеше. И с изминаването на месеците взе да ѝ натяква.
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– Не е безопасно – повтаряше. – Не бива да сме тук.
И беше прав. Но не поради причините, които някой от тях
си представяше.
Една вечер тя седеше на ръба на затлачено тресавище. Разговаряше със сянката на жена, удавена тук някога, когато е
имало огромно езеро. В онези дни, твърдеше духът, водите му
били чисти и по-дълбоки от човешки бой. Сред дърветата зад
нея Хану се преструваше, че е един от древните крале воини,
размахал тежък клон.
– Удавена? – попита тя. – Как така си била удавена?
– Завързаха за мен големи камъни и ме хвърлиха вътре – отвърна сянката.
Сенг възпря порива да изругае. Понякога мъртвите възприемаха нещата толкова буквално.
– Исках да кажа, защо са те удавили?
– Бях жрица на старата вяра.
– Старата вяра? Искаш да кажеш… – и Сенг сниши глас – на
прокълнатия Крал бог?
– Не – отвърна духът с равен глас. – Не на него. По негова
заповед храмът ми беше изгорен, а аз – убита. Говоря за древната стара религия. Преклонението пред Светлината. Пред
Великото слънце.
Сенг подскочи от брега на тресавището. За пръв път казаното от една от тези сенки сякаш докосна самото ѝ сърце.
Хану притича до нея.
– Какво има? – попита.
Дланта на Сенг се беше стрелнала към гърлото ѝ.
– Един дух – промълви. В името на древните! Нима майка
е била права през цялото време? – Твърди, че е жрица на стара
вяра.
Хану махна презрително с ръка.
– На коя? Като мухи са.
Но тя задържа погледа му дълго и настойчиво и накрая веждите му се свъсиха.
– Не… – ахна, а тя кимна убедено.
– О, да.
– Онази, за която все разправя майка…?
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– Същата вяра, която тече във вените ти – чу се гласът на
сянката иззад гърба ѝ и Сенг отново подскочи. Прикова я с
поглед.
– Какво искаш да кажеш?
– Кой е там? – попита Хану, озъртайки се.
Духът вдигна ръка и посочи в джунглата.
– А сега е време да бъдеш подложена на изпитание и да
разбереш. Спомни си всичко, на което те научихме.
Сенг зяпна объркано.
– Какво? Учили сте ме? Какво искаш да кажеш?
Жената сключи длани пред себе си и на Сенг ѝ се стори, че
я измерва с поглед, сякаш беше нейна дъщеря.
– Стига, дете. Нали не мислиш, че беше призована без причина?
– Какво става? – настойчиво прошепна Хану.
– Призована?
Но сянката се пръсна като дим. Сенг се обърна към брат си.
– Тя сякаш намекваше, че нещо предстои.
Хану замислено се намръщи.
– Наближава Изборът – промърмори.
Ама разбира се. Изборът. Изведнъж сърцето ѝ прескочи,
сякаш някой го беше сграбчил.
– Не бива да отиваш.
Той изсумтя.
– Задължително е, Сенг. Всички ни ще арестуват, ако не ме
видят там. Предци, съседите ни ще се погрижат!
Сенг разбираше какво има предвид. Беше грозна истина, но
всеки предпочиташе избраникът да е от друго семейство, не
от неговото.
Месец по-късно огромната пътуваща колона на управляващите тавматурзи се изви през тяхната провинция. И накрая
дори в тяхното незначително селце пристигна представител.
Дойде, придружен от двайсет войници, в огромна покрита носилка от лакирано дърво и бяла коприна.
Сенг наблюдаваше, застанала до майка си сред тълпата от
селяни, побутвани по-близо от острите тояги на войниците,
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докато достигналите определената възраст мъже се редяха за
Избора. Тя се притесняваше за Хану, но не твърде много, защото от години никой син на селото не беше избиран да служи.
Спуснаха носилката и магът излезе. Беше изискано облечен
в пищни копринени одежди от тъмно морскосиньо и златно,
доста пълен в кръста и нисък. Но държеше в едната си обсипана с пръстени длан вездесъщия Жезъл на властта от слонова
кост, като небрежно го размахваше напред-назад.
На Сенг мъжът ѝ се стори отегчен от задачата си, сякаш я
изпълняваше механично, единствено в името на традицията.
Обзе я всепоглъщаща, клокочеща омраза към него – омраза,
навярно също така силна като неговата към жалката им нищета, опръсканите им с кал евтини дрипи и задълженията, които
го откъсваха от машинациите му в столицата и го завличаха в
самото сърце на народа им.
Той направи бърз оглед на събраните мъже, а после се отправи обратно към хладната сянка на паланкина си.
Сенг изпусна стаена въздишка на облекчение; и този път
никой не беше избран. Далечните им, всяващи страх управници отново бяха дошли, събрали данъците и налозите, огледали
мъжете от селото и продължили нататък, за да не се вяснат повече, докато колелото на тежката селска участ не се завъртеше
с още една година.
Само че представителят се спря. Вдигна жезъла и потупа
едното си рамо, близо до дебелите гънки на обръснатия си
врат. Обърна се и тръгна обратно към сборището, като бавно се върна по стъпките си и отново премина пред наредените мъже. Когато се изравни с Хану, спря. Жезълът от слонова
кост, обкован със злато, потупваше тежко по рамото му. Той се
приведе, като че ли душеше по-големия ѝ брат, а после изведнъж се залюля назад, сякаш го бяха блъснали.
Главата му се извърна и черните му присвити очи огледаха
тълпата селяни, сред които беше и Сенг. После месестите му
челюсти се сбърчиха, когато се усмихна с нещо като жестоко
задоволство и протегна жезъла си, за да докосне гърдите на
Хану. Майка им изписка и се спусна напред, но Сенг стисна
ръката ѝ и я задържа.
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Поразеният поглед на Хану улови нейния. Когато войниците го наобиколиха и завързаха ръцете му, той се взираше
безмълвно, докато не го побутнаха напред. Тогава се обърна,
за да надзърне през рамо.
– Не се тревожи – ще те защитя! Заклех се! Заклех се! – повтаряше той отново и отново, докато войниците дърпаха оковите му.
Майка им ридаеше в прегръдките ѝ, но Сенг не отклони
поглед, докато отвеждаха брат ѝ. Трябваше да гледа; дължеше му го. Магът, който и да беше, един от низшите бюрократи от управляващия елит, се беше върнал на носилката си. Сенг най-накрая изгуби брат си от поглед, докато го
дърпаха нагоре по пътеката, и той изчезна заедно с колоната
сред надвисналата зеленина на джунглата, която сякаш го
погълна цял.
В този момент, докато стоеше и придържаше майка си, се
закле да отмъсти на всички тях. За тираничното им управление, за презрението, за кръвния данък, който налагаха на
собствения си народ. Кой им даваше право да изискват такова
нещо? Да предизвикват подобни страдания и нещастие?
Тя щеше да се разправи с тях. Закле се да го стори.
Обаче през цялото време едно тихо гласче шепнеше подозрение, което разяждаше душата ѝ като киселина: А дали щяха
да го изберат, ако не бяха защитите, с които ти самата си
го обгърнала? Нима всичко това не е по твоя вина?
*

*

*

Бляскавата се оказа на брега, когато очукан плавателен съд
се довлече до един от кейовете на Убежище. Усети в него нещо
необичайно, макар да не беше маг с достъп до който и да е
Лабиринт. Беше обаче Обетник от Пурпурната гвардия и преди повече от сто години се беше заклела да противостои на
Малазанската империя, докато тя съществува. И с годините
клетвата, изглежда, беше станала причина у нея да се развият
свръхчовешки сили и инстинкти. Сега долавяше неща, които по-рано бяха далеч отвъд възможностите ѝ. Точно както в
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случая с този скромен двумачтов кораб; или по-точно, с онези
на борда му. Там имаше нещо. Не бяха просто изгубени крайбрежни търговци или рибари, отклонили се от курса. От палубата се долавяше мощ. Макар да беше само по свободна риза,
която се спускаше над стегнат с колан панталон, и с дълъг нож
на гърба, тя се спусна да посрещне кораба.
Безспорно бяха чужденци. Произходът им не ѝ беше познат:
права, черна като нощта коса; бяха набити, близки до собствената ѝ дребна фигура. И мургави, като кожата им варираше от
светлолешниково до потъмняло от слънцето землистокафяво.
Корабът им нямаше магически означения или герб. Изглежда,
беше преживял доста бурно пътуване. Екипажът беше зает да
го подготви за акостиране и макар тя самата да не беше моряк,
ѝ се стори, че тези на кораба са твърде ограничен брой. Мнозина от момчетата и момичетата, които се мотаеха по пристана на Убежище, уловиха подхвърлени въжета и помогнаха за
спускането на мостчето от дърво и въжета.
Първа слезе приковаваща погледите жена: по-ниска дори от
Бляскавата и болезнено слаба. Косата ѝ се вихреше като среднощен облак около главата и носеше свободна черна рокля,
която скриваше стъпалата ѝ. Ръцете ѝ бяха обвити с ремъци,
от които висяха ярки амулети и талисмани. Още амулети се
полюшваха на множество кожени каишки на врата ѝ и тракаха
като купчина стъклени топчета.
След като измери Бляскавата със скептичен поглед, тя обяви на приличен талийски:
– Ти не си от пристанищните власти.
– А ти не си капитан на кораб.
На мостчето стъпи друга фигура и отклони вниманието на
Бляскавата от жената: извисяващ се мъж с няколко слоя ризи и
извит кортик на хълбока. И той беше мургав като жената, като
каниец, с кожа с оттенъка на желязно дърво, а не черна като на
далхонците. И неговата коса беше дълга, но прибрана отгоре
на главата му с изваяна от камък щипка. Дебелите трупи на
мостчето проскърцаха и заподскачаха при преминаването му.
След като огледа Бляскавата от горе до долу, той избоботи:
– Тя е от тях.
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Погледът му не беше предизвикателен, но нещо в очите му
всяваше смут у нея – ирисите му проблясваха, сякаш посипани със златен прах.
Погледът на жената се изостри и в него внезапно се долови
предпазливост.
– О. Сега разбирам. Подлъгах се. Никой истуре не би се осмелил да изглежда толкова… небрежно.
Бляскавата се намръщи, и то не само защото тези двама
чуждоземци я обсъждаха така, сякаш не стои право пред тях.
Тази дума… Защо стърже като затъпено острие по гърба ми?
И все пак, Блуз беше на север, така че тя беше действащият
губернатор, затова наклони глава, цялата изтъкана от любезност.
– Прощавайте, но не ви разбрах. Какво казахте?
– Истуре. Така ви наричаме по нашите земи.
– Нас…?
Жената дори не опита да прикрие отвращението си.
– Вас Обетниците. Превежда се приблизително като „неумиращ демон“.
Бляскавата машинално отстъпи крачка назад, а ръката ѝ се
стрелна към ножа на гърба ѝ.
– Какво търсите тук?
Жената разпери ръце в извинителен жест.
– Прости лошото ми настроение. Беше ми възложена задача, която изпълнявам с неохота. Дойдохме с предложение към
вас от Пурпурната гвардия.
Бляскавата се поотпусна. Зад двамата чуждоземци, моряците се катереха по мачтите, за да подготвят кораба за ремонт
в пристанището. Работеха боси, а стъпалата им бяха почернели от катрана.
– Предложение? – отвърна тя колебливо. – Какво по-точно?
– Служебно.
Сега вече разбираше и поклати глава.
– Вече не приемаме поръчения.
– Е, може би генералът ви трябва да реши. К’азз.
– В момента той не е… на разположение на потенциални
работодатели.
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– С нас ще се срещне.
– Много силно се съмня…
– Има ли странноприемница или хан в това селце?
Бляскавата стисна зъби, за да потисне раздразнението си от
прекъсването.
– Може би ще е най-добре да останете на кораба си…
– Не мисля. Писна ми от него също толкова, колкото и на
моряците от мен.
Хич не се учудвам.
– Щом настоявате. – Тя ги покани да продължат. – Имаме
хан с няколко семпли стаи… но не обещавам, че ще ви подслонят.
Усмивката на жената беше хищен проблясък на остри, бели
като слонова кост зъби.
– Златото ни си е злато, а ханджиите са си същите навсякъде.
Докато се изкачваха по лекия склон към селцето, Бляскавата се представи.
– Рутана – отвърна жената. Посочи назад към мъжа, който
ги следваше с бавни отсечени крачки. – Това е Нагал.
– И откъде сте?
Тя се изсмя рязко.
– От страна близо до тази, за която обаче никога няма да си
чувала.
Търпението на Бляскавата отдавна не беше изпитвано толкова много.
– Пробвай все пак – успя да изрече небрежно.
– Така да бъде. Идваме от земя, позната на неколцина като
Джакуруку.
Въпреки раздразнението си, Бляскавата се впечатли.
– Действително я знам. Не съм ходила там, но К’азз е бил.
– И аз така чух. Ще предадеш на К’азз съобщение от нас.
Раздразнението на Бляскавата отстъпи пред удивление при
тази поразителна проява на надменност.
– О? – отвърна тя. – Нима?
– Да. Ще му го предадеш.
– И какво е съобщението?
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Рутана спря. Намръщи се, сякаш чак сега долавяше нещо в
тона на Бляскавата. Подръпна здраво пристегнатите кожени
каишки на лявата си ръка и направи гримаса, сякаш ровичкаше в стара рана. Бляскавата забеляза, че вплетените там амулети са малки триъгълни кутийки, във всяка от които, изглежда, се съдържаше миниатюрна издялана от дърво фигурка.
– Скинър броди по земите ни – процеди накрая жената. –
Това му кажи, истуре. Проклятието, наречено Скинър, броди
по земите ни.
По-късно Бляскавата извика Лор-син и Гуин, за да обсъдят
посетителите. На масата Гуин се държа все така мрачно и сърдито; облечен изцяло в черно, той говореше рядко и се усмихваше още по-рядко. Порасналата му наново бяла коса стърчеше във всички посоки. Бляскавата с лекота си го представяше
как дори в свободното си време седи сковано и се взира сърдито в мрака като труп, който мрачно присъства на собственото си бдение. Вторият присъстващ маг на ротата им, Лор-син,
все още очевидно се чувстваше неловко да седи толкова близо
до Бляскавата, на едно от местата, обичайно заемани от Блуз,
Пръстите, Шел или наскоро загиналия Опушен. Използвайки
възможността да огледа жената по-отблизо, Бляскавата си помисли, че тя бавно, но сигурно, губи пищните форми, с които
беше привличала толкова много мъже в ротата.
Докато прислугата внасяше супата, Бляскавата се обърна
към Лор:
– Нали продължаваш опитите да се свържеш с Четвърта
рота в Асайл?
– Да, командире.
– Викай ми „Бляскава“.
– Да, ъ, Бляскава. – Тя се наведе през масата, както винаги
нетърпелива да говори за работата си. – За последно опитах
миналата седмица. Мога да пробвам да отворя портал, ако искаш…
– Не бих рискувала, Лор. Не и към Асайл. Рано е за толкова
драстични мерки. Ще видим какво мисли К’азз. – Тя се извърна към Гуин. – А приятелите ни от Първа?
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Навъсеният маг – който, изглежда, ставаше се по-мрачен –
се взираше в супата си така, сякаш я вижда за пръв път.
– Както твърдят посетителите ни. Все още в Джакуруку,
командире.
– Просто „Бляскава“, ако обичаш.
Гуин сведе глава, а после, сякаш преподредил мислите си,
остави приборите с въздишка. Опря брадичка на юмруците си.
– Тази Рутана служи на древната Ардата. Която някои наричат Кралицата на вещиците.
Бляскавата кимна. Опита супата и ѝ се стори вкусна. Остави лъжицата си. Прислужниците поставиха пред тях основното ястие – печен дивеч. Тя вдиша аромата на вдигащите пара
птици, а после се отпусна назад и срещна лъскавия неотклонен поглед на Гуин.
– И въпреки това си убеден, че са врагове на Скинър.
– Така е.
– Тогава какво?
– Тук са, за да ни въвлекат в своята война. А, командире,
аз съм бил там. Виждал съм я. И силно препоръчвам да не се
намесваме.
– Разбирам. Благодаря ти за прямата оценка. – Тя се обърна
към Лор. – А ти?
Магът сви все още закръглените си рамене.
– Въпросът си остава академичен. Никой не знае къде във
вътрешността е изчезнал К’азз.
Бляскавата сведе поглед към малката печена птица. Подръпна хрупкавата кожа.
– Ще пратя съобщението по загиналите ни Братя. Те ще го
открият.
– Може да не си направи труда да отговори – отбеляза Гуин.
Малко прекалено прям, помисли си Бляскавата, а устните ѝ
раздразнено се присвиха.
– Ще видим.
Доста по-късно, Бляскавата стоеше в средата на стаята си.
Това бяха някогашните покои на старите господари и господарки от династията, управлявала тази провинция като едно от
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множеството малки кралства в Стратем преди пристигането на
Пурпурната гвардия. Официално стаята беше на Блуз, защото
сега беше негов ред да е губернатор, и щеше да е на К’азз, ако
се отбиеше. Не че нещо би се променило вътре, ако я обитаваше
друг Обетник. Мебелите си оставаха оскъдни – койка вместо
легло и бюро за документацията. Това беше всичко. Също и пътнически сандък, в който Бляскавата държеше въоръжението си.
Тънкоострият ѝ меч висеше в голямата зала долу.
Докато изучаваше празната стая – стените от шлифован камък, прашните стари гоблени, останали още от някогашната
династия, които си висяха и гниеха там, където ги беше заварила Гвардията – мислите ѝ се върнаха към раздразнението ѝ
на вечеря. Причината не беше Гуин и грубиянските му маниери; не. Беше отсъствието на К’азз. Мъжът отбягваше нещо и тя
се тревожеше какво може да е. Понякога с малкото си останала
суета си въобразяваше, че отбягва нея. Друг път го проклинаше, че кръшка от задълженията си. Беше дяволски трудна
работа да изградиш обединена държава от нищото. Трябваше
да се замерват пътища, да се строят мостове, да се планират
селища. Не биваше да се позволява нещата да се случват как
да е. И той беше зарязал цялото това досадно еднообразие –
оставяйки други да разчистват бъркотията. Тази безотговорност доста беше понижила мнението ѝ за него. Тя тръсна глава
и се намръщи в тъмното. При всички случаи трябваше да се
свърже с него. Тя свика Братята.
Скоро в стаята се материализира призрачна фигура, слаба,
кривокрака, с отрязана от лакътя дясна ръка: Изгърбения, старият обсадник, когото бяха изгубили наскоро. Сянката наклони леко глава.
– Бляскава – прошепна той и тя се изненада, когато чу името си произнесено на глас.
– Изгърбен. Имам съобщение за К’азз.
– Мога да го предам – провлече призракът на стареца. – Но
не мога да ти обещая, че ще отговори.
– Разбирам. Съобщението е, че пристигнаха посетители от
Джакуруку. Скинър се е завърнал там и те май намекват, че
той е наша отговорност.
28

– Усетихме ги ония двамата – промърмори Изгърбения. –
Почти нищо човешко няма в тях.
Бляскавата се намръщи при тези думи.
– Значи ще предадеш съобщението?
– Естествено. Веднага се заемам. Радвам се, че се видяхме,
Бляскава.
Сянката се отправи към вратата, сякаш да я отвори, за да
излезе, но вместо това премина право през дяланите греди. От
присъствието му остана само облак прах, който се посипа по
каменния под.
Озадачена, Бляскавата се наведе и прокара ръка през прахоляка, а после се изправи и огледа пръстите си. Мъжът се беше
държал едва ли не така, сякаш още беше жив. И никога преди
не беше виждала силует на някого от тях да размества праха.
Но пък Изгърбения доста често се явяваше говорител на падналите Обетници. Тя избърса мръсотията от дланите си и се
върна на бюрото.
Честно казано, Бляскавата не очакваше отговор. К’азз беше
отлъчил Скинър и онези, решили да го последват. Беше ги изхвърлил от редиците им преди повече от година. Сега мъжът
сам определяше действията си. Взводът по никакъв начин не
беше отговорен за тях… каквото и да настояваха разни хора.
Тия посетители можеха да се мотаят тук, колкото им душа иска.
Щяха да си останат неудовлетворени. През следващите няколко
дни тя ги пренебрегваше, докато одобряваше отчетите на местните търговци относно разходите за ремонта на кораба им.
Затова доста се изненада, когато четири дни по-късно Огилви, един от редовните, постъпил при Третото въвеждане, почука и влезе, опрял белязан и ожулен юмрук до също толкова
белязаното си, оплешивяло чело.
– К’азз, госпожо – обяви с ниския си дрезгав глас и се поклони като пред някоя благородница. Безброй пъти му беше
казвала, че козируването е достатъчно, но маниерите му явно
бяха вкоренени и той се кланяше и я наричаше „госпожо“, колкото и да му повтаряше да не го прави. Сега вече просто го
търпеше.
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Тя го отпрати с кимване. Остави перото и се надигна, за да
слезе на долния етаж. За момент спря и се огледа в огледало от
полиран бронз до вратата. Ниска и мургава, със сплетена дълга черна коса. Оказа се облечена в дълга до земята брокатена
рокля, с цепки и ширити от двете страни, обгръщаща плътно гърдите ѝ и тясна на ръкавите до китките, където платът
се разтваряше. Досега не ѝ беше хрумвало, но изглежда беше
приела ролята си на действащ губернатор доста сериозно, щом
беше зарязала обичайния си кожен панталон и плетена туника.
Обаче лицето! Винаги толкова сурово, момиче. Със сплескан
нос като на някоя кръчмарска прислужница кавгаджийка и
твърде тънки устни.
Тя се намръщи на отражението си. И все пак не е чак толкова зле, че да побегнеш с вой в нощта.
А и в крайна сметка на кого му пукаше? Тя отвори вратата
със замах, дръпна канията с кортика, провесена на пирона отстрани, и я мушна отзад в колана си, докато слизаше по витото
каменно стълбище.
Откри го в конюшните, прокарваше длан по един от малкото им коне. Кожените му дрехи бяха изкаляни от пътя, а вървите на високите му мокасини бяха стегнати чак до коленете.
Погледната отзад, косата му стърчеше, рошава и неподдържана, и в нея се забелязваха сиви нишки.
Той се извърна, преди да стигне до него, и тя спря. Видът
му отново я стресна – младежът, когото помнеше, вече беше
остарял. В последно време явно бе живял много тежко, защото беше отслабнал още повече. Проницателните му очи бяха
хлътнали, а скулите му изпъкваха като остриета. Беше си пуснал и брада, също прошарена.
Остарял е. Преждевременно остарял. Преждевременно?
Всички одъртяхме, момиче! Ти си на повече от сто и двайсет!
Тя тръсна глава, приближи се и хвана хладните му длани в
своите, целувайки го леко и по двете бузи.
– Добре дошъл! Какво правиш напоследък?
– Търся маршрути към езерото Джорик.
– Наистина ли ще го кръстиш на него?
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Той се усмихна иззад брадата.
– Защо не? Той е герой в Дженабакъз.
– Е… предполагам. Ще поостанеш ли?
Искрящите очи, които досега изучаваха нейните, отклониха поглед.
– Може би. Извинявай, че оставих всичката бумащина на теб.
– Остави я на Блуз.
– О! Нищо чудно, че е духнал. Тогава не се извинявам.
Нещо ново за тях?
– Вече може и да са стигнали Корел.
– Значи… остава само да намерят Лоста и да го измъкнат
от Стената на бурите – ако изобщо е той. Скоро трябва да се
върнат.
– Трябваше да ида и аз.
– Блуз може да се грижи за себе си. Най-добрият е.
– Само че ми липсва. Както ми липсваш и ти…
Тогава тъмната, обрулена от вятъра кожа под очите на мъжа
се сбръчка и той сведе поглед.
– И на мен ми липсвате всички… Кажи сега за тези посетители.
Бляскавата се отправи към отворената порта на крепостта.
– Гуин ги обяви за лакеи на Ардата.
К’азз вървеше редом с нея, сключил ръце зад гърба.
– Да. Долавям присъствието им. Несъмнено са сред най-могъщите. Тя иска да ни покаже, че приема съобщението им много сериозно. За нещастие не можем да ѝ угодим…
– И аз така отговорих.
– Но искат да го чуят от мен.
– Да.
– Затова дойдох…
Търсещият поглед на Бляскавата се спусна към чакълестия
път, който се виеше към град Убежище. И когато те си заминат – и ти ли ще го сториш? Пак ще изчезнеш в пустошта?
Не се ли тревожиш за въздействието на тези дълги отсъствия? За слуховете и смута? Не сред нас Обетниците, разбира се, а сред редовите войници и цивилните. Някои даже
твърдят, че отдавна си умрял и управляваме вместо теб.
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И все пак, помисли си тя, беше точно като едно време, когато толкова често разпространяваха фалшиви слухове за присъствието или отсъствието му… Блуз и другите даже се преструваха на него… Все предпазни мерки срещу постоянната
заплаха от проклетите Нокти убийци…
Бляскавата премигна и се закова на място, осъзнала, че вече
са стигнали до града. Дългото спускане по задната страна на
скалата сякаш беше минало за един миг. Явно бяха прекарали
цялото това време в дълго мълчание.
А пред тях, надолу по главния път, двамината новодошли
излизаха от хана, несъмнено усетили присъствието им, точно както Обетниците долавяха тяхното. Едрият мъж, Нагал,
се наложи да се наведе доста ниско, за да мине през ниската
врата. Любопитни местни наблюдаваха от прозорци и прагове
как двете двойки се приближаваха една към друга. Никой от
четиримата, забеляза Бляскавата, не носеше оръжие, по-дълго
от кортик. Умишлена предпазливост?
Мургавата жена кратко се поклони. Плетеницата от амулети
на гърдите ѝ се разшумя и разтрака. К’азз отвърна на поклона.
– Херцог Аворски – поздрави тя. – Или по-скоро принц?
– Притежавал съм много титли – отвърна той небрежно. –
Предлагам ви тази, с която съм най-горд: командир.
– Добре тогава… командире. Аз съм Рутана, а това е Нагал. – Едрият тип, който през цялото време като че ли потискаше крива съзаклятническа усмивка, също се поклони.
– Добра среща и добре дошли в Стратем. С какво можем да
ви бъдем полезни?
– Получили сте съобщението ми – сопна се тя. – Трябва да
знаете с какво може да сте ми полезни. Подчиненият ви, Скинър, се завърна в Джакуруку и възнамерява да воюва с нас.
Ваше задължение е да дойдете да ни отървете от него.
– Той вече не е мой подчинен. Не нося повече отговорност
за действията му.
Жената не се впечатли. Вирна брадичка, а устата ѝ се изкриви в още по-кисела гримаса.
– Ами обезщетението за престъпленията му по нашите
земи от времето, когато все още беше ваш васал? Елиминирането му би могло да е справедлива компенсация за тях!
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Надменността на жената отново спря дъха на Бляскавата.
Богове във висините! Тя се намира в земите на К’азз и го упреква за престъпления, извършени от друг – и то в някакво
далечно кралство? Това прекрачваше всякакви граници. Тя би
ги отпратила на мига.
К’азз обаче, изглежда, притежаваше свръхчовешко търпение. Той само наклони леко глава встрани, сякаш оглеждаше
твърдението на жената от всички страни. После позволи иззад
брадата му да се появи лека замислена гримаса.
– Струва ми се, Рутана, че Скинър е преминал в служба на
вашата господарка, когато за пръв път е пристигнал в Джакуруку, не е ли така?
Жената стисна кожените каишки на ръката си и рязко ги
изви, а лицето ѝ потъмня от гняв. След миг овладя емоциите
си достатъчно, за да отговори:
– Не е имало официална договорка. За известно време той и
господарката ми просто бяха в контакт.
К’азз сви рамене, за да покаже, че смята въпроса за приключен.
– И така да е, Скинър отдавна е поел по пътя си и аз не нося
никаква отговорност.
– Само че Обетът го поддържа жив и досега – намеси се внезапно Нагал с нисък и мелодичен глас. – Вашият Обет, К’азз.
Чертите на принца се изкривиха от нещо като болка.
– Бих го разтурил, ако притежавах тази власт – отвърна той
измъчено. – За момента съм го отлъчил.
– Това не е достатъчно – отвърна Нагал. – Обетът все още го
обхваща. Нашата господарка е наясно със загадките му, К’азз.
Не сте ли любопитен?
Бляскавата усети дълбоко неудобство. Долавяше влиянието на господарката на всички вещици, Ардата, която се протягаше да ги докосне чрез двамата си лакеи. От усещането ѝ се
зави свят и я побиха тръпки, сякаш беше омърсена. Виждаше,
че К’азз е разтърсен от думите ѝ, които можеха да се приемат
единствено като отявлено предложение на Асцендент да изследва нещо, споило се със самата му същност.
Той колебливо поде:
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– Не поставям под съмнение мъдростта и мощта на господарката ви. Навярно в бъдеще ще се възползвам от щедрото ѝ
предложение. – Той наклони глава, без да откъсва очи от двойката. – Но дотогава ви желая лек път към дома.
Той се извърна и се отдалечи доста сковано. Бляскавата го
последва, отстъпвайки назад, тъй като не желаеше да откъсва
очи от двамата.
Едрият мъж, Нагал, просто повиши глас и подвикна:
– Да, някога в бъдеще, принце. Защото нима не притежаваме всичкото време на света?
Това спря К’азз за момент, но после той продължи.
– Едно последно нещо! – викна Рутана.
К’азз се извърна с въздишка.
– Да?
– В случай че не сътрудничите, господарката ми позволи да
разкрия една последна подробност.
– Да?
– Знаете дарбите на господарката ми като гадателка и пророчица. Провидяла е, че скоро ще бъдат нападнати Долмените на
Тиен. Какво ще кажете за това, К’азз? Може ли да се позволи?
Първоначално мъглявото предупреждение не говореше
нищо на Бляскавата. После се сети къде е чувала това странно
име по-рано: мястото, където К’азз беше пленен в земите на
Джакуруку. Вниманието ѝ се прехвърли към него и реакцията
му я шокира: беше станал тебеширенобял, а раменете му видимо се прегърбиха като под смазващ товар. Поклати глава в
знак на несъгласие.
– Това не бива да се случва – процеди най-накрая с глух
глас.
Усмивката на Рутана беше ненаситна и ликуваща.
– Господарката ми е на същото мнение, принце.
– Убеди ме, вещице. – Той се обърна към Бляскавата. – Свикай Обетниците. Отплаваме за Джакуруку.
Бляскавата зяпна след него, поразена и озадачена. Просто
така? Една бегла заплаха или намек, или каквото там беше,
и той се съгласи? Тя хвърли поглед назад към двойката, но
лакомите им погледи я отбягваха, като вместо това следваха
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скованата, вдървена фигура на К’азз, докато той се влачеше,
видимо измъчено, напред по пътя.
*

*

*

Носът на кораба се плъзна по брега под звука на шумно дращене на дърво в пясък. На носа стоеше капитанът и оглеждаше
дюните и храсталаците, които се стелеха към вътрешността.
Целият екипаж и събраните воини очакваха заповедта му, защото макар жесток и суров, той беше предвождал множество
успешни атаки и се доверяваха на ръководните му умения в
боя. Дългата му сива плетена ризница висеше до палубата, занемарена и ръждясала. Косата и брадата му бяха също толкова
сиви и занемарени. Сивия призрак, така го наричаха някои –
само в едва доловим шепот. Той предпочиташе титлата Пълководец.
С дивашки вик той прескочи борда и се спусна с плясък
във водата. Екипажът му го последва, виейки като вълци. Ако
някой от тях би могъл да бъде наречен негова дясна ръка, това
беше Скарца. Огромен извисяващ се воин, за когото мнозина нашепваха, че притежавал немалко треллска кръв. Сега
той застана редом до Пълководеца и мимоходом отбеляза как
ръждата от доспехите на мъжа оставяше дълга, наподобяваща
кръв следа да се вие във водата.
– Земята не се разтресе, Скарца – отбеляза Пълководецът,
заслонил очи, за да огледа храсталаците. – Не се чу тръбене на
тромпети. Не дойде краят на света.
– Какви ги говорите, Пълководецо?
Остарелите, бледни очи на мъжа го стрелнаха с поглед, после се отклониха.
– Нищо, добри ми Скарца… Просто минаха твърде много
години, откак за последно стъпих на тия брегове.
– И какво ще правим в тая окаяна страна, която така болезнено ми напомня на родината ми?
Дълбоко врязаните бръчки на прастарото лице потъмняха,
когато се усмихна; изглежда го забавляваше хапливото чувство за хумор на подчинения му.
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– Не на тази земя съм хвърлил око, Скарца. А на съседното
кралство. Управлявано е от самодоволна групичка от величаещи се магове, които се мислят за майстори алхимици и заклинатели. А тук живеят опърпани шайки, които си изкарват
прехраната от нападения над тавматурзите. Тях ще вземем под
крилото си и ще им покажем какви облаги може да донесе една
продължителна кампания.
– Имате предвид смъртта им?
Заобиколените с бръчки устни на мъжа се извиха надолу,
сякаш в израз на леко неодобрение.
– Е – призна той, – в даден момент.
Пълководецът се извърна към прибоя, където сега на пясъка
излизаха останалите девет кораба от флотилията.
– Междувременно изпрати разузнавачите ни и се погрижи
за разтоварването, а после разглобете корабите, за да използваме дървото, ясно?
Скарца се поклони.
– Заемам се, Пълководецо.
Посивелият мъж отново се извърна към вътрешността, като
пак заслони очи с ръка.
– Е – прошепна той. – Върнах се, жалки магове такива. Какво ще сторите? Да… Какво ще сторите?
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