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ПРОЛОГ

Заедно не се ли взирахме в тъмните води на езерото
и не съгледахме ли там съзвездията
и от двете полукълба?
Любовни песни от Канелените пустини

Т

ози изследователски ден започна като всеки друг. Стана
преди зазоряване и се облече, знаейки, че беззъбата бабичка, която се държеше като готвачка, вече беше станала, за да кипне вода за сутрешния чай и брашнена каша.
Надникна в палатката на двамата пазачи, които беше наел, защото смяташе, че просто трябва да има някой наоколо да пази лагера.
И двамата мъже спяха; това не му се стори удачна охранителна
практика, но благодареше на Близнаците, че изобщо беше намерил кой да работи срещу мижавата надница, която предлагаше.
– Чаят е готов – отбеляза и пусна платнището да се затвори.
Събуди с подритване двамата си помощници, лежащи в
пясъка до угасналия огън. Бяха навъсени младежи, на които
плащаше по няколко медни монети месечно, за да се грижат
за вдигането и влаченето. Също като дъртата, и те бяха от старото местно племе, обитаващо околните степи – Джадроуби.
Никой свикнал с града Дару не би си губил времето тук, сред
старите погребални могили южно от великия град Даруджистан. Никой освен него самия, Ебин, единствения от всички
Учени братя от Философското дружество (и негов основополагащ член), който продължаваше да вярва, че още много може
да бъде открито сред тези разровени от иманяри и осеяни с
ями катакомби и гробници.
Докато отпиваше от редкия чай, той изучаваше просветляващото небе – ясно; вятъра – слабоват. Подходящо време за
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пореден ден проучвания. Той махна на младежите да оставят
огъня, където се бяха сгушили, за да стоплят мършавите си
задници, и посочи далечното скеле. Двамата пазачи си пиеха
чая и продължаваха с неспирните си препирни. Ебин знаеше,
че в края на деня ще се върне в лагера и пак ще ги завари да
дъвчат все същите стари вражди от първия ден, когато ги беше
наел. Е, явно ги имаше всякакви.
Младежите се завлякоха надолу по хълма и застанаха до голяма лебедка с макара. Ебин коленичи до облицования с камъни кладенец, отвори стария бронзов катинар, издърпа железните вериги и вдигна крилата на дървените кепенци. Онова,
което се разкри, по нищо не се различаваше от множеството
древни кладенци, пръснати из района, някога представлявал
селище на Джадроуби.
Но какво можеше да открие на дъното на този иначе
най-обикновен кладенец? О, какво бих могъл да открия! Започнало преди няколко поколения, относителното затопляне и
засушаване на климата в региона беше довело до пресушаване
на местните водни ресурси и до последвало спадане на водното равнище. Спадане с почти цял човешки бой. И онова, което
хиляди години е лежало потопено, скрито, сега би могло да се
разкрие! Завоалирани тайнствени намеци и допълнителни бележки в малко известни източници го бяха довели, стъпка по
стъпка, до тази поредица от кладенци. Досега всички се бяха
оказали безинтересни. Задънени улици в проучванията му, година след година.
Но може би този тук. Може би този път целият ми труд…
ще се оправдае!
Той провеси крака над мрака, прокара ръка по извития вътрешен ръб на кладенеца. Не за пръв път се удиви на древните
занаятчии; дяланият камък беше така гладък! Доколкото можеше да прецени, отворът представляваше идеален кръг. Колко по-долнокачествени и недодялани бяха днешните строежи,
втренчени единствено в разходите, без да ги е грижа за величавия ход на историята!
Той издърпа дъсчената седалка и уви ръка около въжето.
След като провери чантата с екипировката си, фенера, маслото
за него, чука, длетото и прочее, махна отривисто на младежи16

те. Лебедката заскърца остро и пронизително, докато развиваха въжето, и Ебин се залюля над бездната.
Спускането беше злокобно тихо, като се изключи нередовното подрънкване на звънчетата, привързани за въжето – неговият начин да обяви намерението си да излезе, като повика
безполезните младежи обратно при кладенеца, изкарвайки ги
от сянката, където винаги се промъкваха през горещата част
на деня. Той дръпна въжето в знак да спрат, докато запали фенера си. След като го направи, даде сигнал бавното развиване
на въжето да продължи.
Точно по време на тези мрачни тихи спускания, когато сякаш потъваше под вода, съмненията го връхлитаха най-яростно. Ами ако доказателствата бяха тук, но скрити от очите му?
Той приближи още фенера към лицето си, изучавайки преминаващите камъни за някаква следа от структурни елементи.
Както и преди, не забеляза никакъв отличителен белег сред
тинята и засъхналите остатъци от водорасли.
Пореден провал. А този сякаш идеално пасваше на подсказките…
Повърхността на водата долу проблясваше като нощ. Ебин
посегна да премести фенера, за да дръпне въжето, но пръстите
му се допряха до парещия бронз и той изписка, изпускайки
светилото. То падна за кратко, а после угасна. До ушите му
достигна далечен плясък. Седеше в мрака, проклинайки непохватността си, и си смучеше пръстите.
Слаби проблясъци затанцуваха пред погледа му. Той присви очи, отхвърляйки явлението като онези звездички, които
понякога изскачаха пред погледа нощем. Но ярките проблясъци продължиха. Очите му се разшириха в пълния мрак. Дали
това не бяха остатъци от магията на Лабиринтите? Защитни,
запечатващи и други видове заклинания?
Нима самото им присъствие не потвърждаваше онова предположение, което го беше довело тук?
Ебин зяпна, забравил пръстите си. По мръсната му потна
кожа пробяга тръпката на… откривателството.
И все пак можеше ли това да са предупреждения за ненамеса? Нима не се шушукаше, че именно от тези погребални могили се е завърнал древният тиран Раест (ако действително го
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беше сторил през онази нощ неотдавна, отричана от мнозина,
а за повечето – останала напълно невъобразима)?
Той притисна дланите си една в друга, за да ги стопли в
хладния кладенец, и положи усилие да отхвърли тази атавистична уплаха от сенки. Суеверия! Та той беше учен! Нямаше
време за подобни постановки. Да, Лабиринтите и тяхната манипулация бяха истински, но мощта сама по себе си не беше
зла, не беше съзнателно зловредна. Беше просто могъща природна стихия, също като теглото или жизнената енергия.
Ебин се напрегна в студения влажен мрак и предпазливо,
почти със страхопочитание, протегна ръка. Върховете на пръстите му докоснаха студени ерозирали камъни. Той опипа за
следи от отвор и пръстите му опряха в нещо – извит ръб. Тогава изригна светлина, прозрачна и накъсана, и му се стори,
че сигурно греши – не би могъл да съществува тунел в дълбините на този напълно изследван кладенец, измамните неравности по камъка го бяха заблудили. По-добре да изостави тези
безплодни усилия и да даде знак на момчетата да го издърпат.
Тогава стъпалата му, обути в износени обувки от козя кожа,
изведнъж потънаха в мразовитата вода и шокът го накара да
подскочи, като едва не падна от тясната пречка. Трескаво даде
знак да спрат. Опря ръка в извитата стена и с нейна помощ
запази равновесие. Стори му се, че тунелът винаги е бил там,
неоткрит и търпелив, сякаш очаквайки него. Изтри потното си
лице с ръкав, преглътна с облекчение. Поседя известно време
неподвижно. Дишането му отекваше в затвореното пространство, рязко и бързо.
Изглежда успях! Открих онова, което другите твърдяха, че изобщо не съществува! Тук може да е гробницата на
най-великия, и последния, от кралете тирани на Даруджистан.
А нищичко не виждам. Той разклати въжето, давайки знак
да го изтеглят. Моля ви, богове, моля ви… дано има друг фенер
някъде из лагера!
Но друг фенер нямаше. След като претършува цялата си
екипировка, своята палатка и тази на пазачите, Ебин се принуди да се спусне отново, стискайки една единствена мека лоена
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свещ. По целия път надолу той пазеше мъждукащия пламък
така, както човек би пазил скъпоценен камък. Точно преди
краката му отново да докоснат ледената вода, той разклати въжето, за да спре спускането.
Протегна свещта в хладния неподвижен въздух. Не беше ли
тук? Объркал ли съм се?
Взря се в извитата стена от ерозирали стари камъни, размаха свещта напред-назад. Богове, моля ви! Какво откритие би
било това! После го видя. Не гладка преграда от тухли и мазилка, издигната, за да запечата тунел, а тъмна назъбена дупка
сред избутани навътре камъни.
Сърцето на Ебин замря.
Провал. Плячкосан. Като всички останали. Не беше първият. Известно време поседя прегърбен, докато по пръстите му
се стичаше восък. После с въздишка се надигна, за да посегне
натам. Навеждайки се опасно далеч, едва успя да сграбчи един
камък и да се изтегли. Вдигна свещта. Тунел. С гладки стени.
И нещо напред. Отломки?
Заинтригуван, той прехвърли тежестта си още по-напред,
за да се облегне на разбития вход. Изправяше се бавно, тъй
като трябваше да държи вдигнатата свещ с една ръка, но накрая непохватно се плъзна в тунела, оставяйки примката да се
полюшва зад него. Запристъпва напред през прашния, покрит
с паяжини проход, вдигнал свещта пред себе си.
Беше свлачище. Преграда от камъни и пръст. Колко отдавна? Той се извърна обратно към изкъртения отвор и сърцето му
отново се изпълни с надежда. Ами ако не са стигнали по-далеч? Дали лежащото отвъд не е останало… ненакърнено?
Може би. Трябваше да разбере. Огледа струпаната пръст и
камъни с окото на познавач. Явно все пак ще се наложи малко
старомодно копаене. Той заотстъпва назад.
Можеше да отнеме време.
*

*

*

На брега на проблясващо море от светлина мъж се бореше да избута същество, четири пъти по-голямо от него самия,
извън обсега на надигащите се вълни. Течността се впиваше
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и разяждаше съществото като киселина. Пара се надигаше и
съскаше, и мехури се пукаха около него. Звучаха нечовешки
писъци от болка и гняв. То размахваше ужасено крайници,
нанасяйки отчаяни разтърсващи удари, които мъжът отблъскваше с откъслечни прояви на изключителна сила. Искрящите
вълни се разбиваха върху тях, докато мъжът клечеше и се мъчеше да претърколи създанието.
Между вълните той го подканяше:
– Пълзѝ! Пълзѝ! Ще се справиш!
– Горя! – пищеше то, вилнеейки и плачейки.
– Пълзѝ!
– Умирам…
– Не!
Иззад скалите по плажа дотича и докуцука пъстра тълпа
от разнородни създания. Втурнаха се сред вълните с писъци
и стонове, когато течността започна да се изпарява като дим
около тях. Плътта им се свличаше на парцали, разяждана от
киселинната светлина.
– Не! Върнете се! – изрева мъжът ужасено.
Дърпайки и теглейки вкупом, измъкнаха грамадната фигура на плажа от черен пясък. Няколко от по-дребните се изгубиха от поглед под кипящите вълни и мъжът трескаво взе да
ги търси, опипвайки слепешката наоколо. Измъкна две миниатюрни пушещи фигурки и падна изтощен на пясъка.
Голямото създание изръмжа в опит да се изправи на краката си с нокти, наподобяващи птичи. На места плътта му беше
разтопена до костта. Бистър икор течеше от раните му, когато
изтича при мъжа, който лежеше запъхтян, и коленичи до него.
– Защо…?
Мъжът се надигна на лакти. Блестящата вода се стичаше от
него, без да оставя рани. Дългата му черна коса беше залепнала за черепа.
– Прокуден си, без да имаш вина. Прокуден, за да се стопиш
в нищото. Това не е редно. Не е.
Искрящите като пещи очи на съществото премигнаха озадачено.
– Ти не си ранен. Непокътнат си… да не си… елейнт?
– Не. Просто човек съм.
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Гигантът изсумтя невярващо.
– Повече си. Аз съм Корус, висш демон от Ейрал Гамелон.
Как ти е името?
Мъжът сведе поглед.
– Не го знам. Забравил съм го. Беше ми дадено ново – Тенаж.
Корус се облегна назад на здравите си крака и огледа едната
си ръка на мястото, където бронираната му плът беше изцяло
разядена. Гънеха се бледи сухожилия, открити пред погледа му.
– Е, Тенаж. Каквото е останало от мен, твой съм.
Разгневен, мъжът отхвърли с жест предложението.
– Не. Сега сам си си господар. Свободен от всякакви повели. Свободен от всички призиви и злоупотреби от страна на
експлоататорите на Лабиринтите, да измрат всички до един!
Свободен да правиш, каквото пожелаеш.
Огромният демон наклони бронираната си глава. Златистите му очи се отклониха, оглеждайки безлюдния бряг от черен
пясък.
– Тогава ще остана.
Тенаж кимна с благодарност.
– Добре. Тогава ми помогни с малките – куражът им далеч
надхвърля благоразумието.
*

*

*

В квартала на именията в Даруджистан висок мъж със закривен нос се завърна към отдавна отлаганата задача да начертае нова карта на града, копирайки стара версия, която беше
замацана с ръждивочервено петно. Той работеше приведен,
доближил лице до пергамента, а перото му търпеливо проскърцваше.
– Градът вечно се обновява, а, майстор Барук? – отбеляза
някой до лакътя му.
Върховният алхимик подскочи, а ръката му закачи кристална мастилница и я преобърна. Неизтриваемо черно петно се
разля по картата. Барук бавно се извърна и се взря в набитата
закръглена фигура до себе си, толкова ниска, че едва можеше
да вижда над високата маса.
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– О, богове. Круппе много се извинява. Ако се случи нещо,
което е неизбежно, на това ще се гледа като на особено злокобно лошо предзнаменование.
Барук почисти перото с парцалче.
– Беше просто злополука. – Той остави перото в перодръжката. – А и всъщност ти как… Удвоих всички защитни заклинания.
Воднисти, жабешки очи премигнаха невинно насреща му.
Раменете на Барук се прегърбиха.
– И двамата знаем каква заплаха е надвиснала. Достатъчно
предупреждения имаше. Смъртта на Смърт, в името на всички
богове. Зелената ивица на нощното небе. Разбиването и прераждането на луната. Строшаването на Драгнипур… – Той
махна с ръка. – Избери си, което пожелаеш.
– Както са склонни да правят всички. – Пълният мъж въздъхна доволно, докато се наместваше в плюшено кресло. – Поглеждайки назад от комфорта на настоящето… А може би това
е назадничаво взиране? – Изпъкналите очи сякаш се кръстосаха и мъжът вдигна бяла копринена кърпичка към лицето си. –
Боговете да заличат подобна склонност!
Барук изгледа мъжа от високия си стол. Пристисна тънките
си пръсти към брадичката, а погледът му се изостри.
– Боя се, че този път няма да ти се размине.
До обутите в чехли крака на Круппе се примъкна демон –
фигура, още по-набита и дебела от него самия. На Барук му се
стори, че ако Чилбаис имаше опашка, определено щеше да я
размахва. От единия си огромен ръкав, доста мръсен и прокъсан, трябва да се признае, Круппе измъкна запушен буркан за
образци. Погледът на Барук още повече се изостри, когато го
разпозна. Круппе го отвори и измъкна екземпляра, който беше
риба, малка и бяла. Той я протегна към Чилбаис, който веднага
я налапа. Круппе потупа неравната плешива глава на демона.
– Това беше рядка сляпа пещерна риба албинос от пещерите
на Джаг Одан, Круппе.
– И вкусна. Препоръчвам ги горещо. Върху препечен хляб.
– И на какво, като изключим ограбването на етажерките ми
с редки екземпляри и подкупването и манипулирането на прислугата ми, дължа това посещение? Напомня ми за предния
път, когато се отби, неотдавна, и това далеч не ме успокоява.
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Пълният мъж подуши млечнобялата течност в буркана,
сбърчи нос и го остави настрана.
– Круппе се чуди, сега, през погледа на настоящето, така да се
каже – кои прозаични действия или привидно незабележителни
събития, по-късно, погледнати от бъдещето, ще бъдат сметнати
за предзнаменования за печалния инцидент, който може да се, а
може и да не се случи, и който, посредством предупреждението,
би могъл да бъде избегнат. – Той опря брадичка на бледите си
ръце и се усмихна на Барук, който премигна намръщено.
– По-точно?
Размахване на грамадната кърпичка.
– О, кой би могъл да каже? Темата е доста предъвквана. Навярно ако човек се задълбочи – кой знае какво би могъл да
открие? Неща, отдавна скрити от яркия блясък на слънцето се
надигат с пъшкане и премигват с невиждащи очи, и все пак
някак успяват да се съхранят, навярно за вечни времена, и така
надживяват дори теб и мен?
Барук завъртя перото в гравираната перодръжка от талк.
– Сега вече започваш да ме притесняваш, Круппе. Кръгът
си е все така прекъснат – и той наклони глава – благодарение
на … все едно. Идеалът за вечност, на който се надяваше той,
беше унищожен. Посветил съм всичкото си време и усилия
на това да гарантирам, че всичко ще остане така… И все пак
след безредиците, причинени от значимите събития напоследък… – Той потри чело и се прегърби, показвайки нетипична
слабост и изтощение.
За миг веждите на дребния мъж незабелязано се сключиха тревожно. После той изпъчи гърди – макар изобщо да не
можеха да достигнат габаритите на опънатите напред долни
копчета на жилетката му.
– Не се тревожете, Върховно алхимичество. Змиорката има
очи на ястреб! А ако имаше крайници, о, те биха били лапите
на пантера! Змиорката не е някоя бледа гърчеща се пещерна
рибка албинос! Ъъъ… тоест… за разлика от въпросната рибка,
никой буркан не би бил достатъчно бърз, за да я улови!
*

*
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По всички улички из квартала на танцьорките, под пъстрите му навеси и кълбетата пушеци от горящи молитвени пръчици, клюките през този ден все се въртяха около небивалaта
поява на ярка нова звезда в съзвездието на най-талантливите
изпълнителки.
Сърцето на квартала беше тясната Уличка на въздишките,
сенчеста пресечка, към която неслучайно гледаха отворените прозорци на жилищата на танцьорките. Тук по хладина
след здрачаване момичетата често присядаха до прозорците,
за да подишат приятния нощен въздух, да изрекат вечерните си молитви и да се насладят на вниманието на кавалерите
си, шляещи се долу. Тази вечер ухажорите и младите контета
си говореха, сравнявайки своите възторжени описания на божествената грация и класическата красота на новата танцьорка, докато над тях гребени от костенуркова кост биваха прокарвани доста рязко през среднощни гриви.
Беше се появила сякаш от нищото, тази миниатюрна омайваща фея, чиято самоувереност далеч надхвърляше видимата
ѝ възраст. Никоя школа не можеше да се похвали, че я е обучавала, макар на мнозина да им се искаше. Потайно повдигане
на начервените ѝ устни и бърз поглед на бадемовите очи със
зелени нюанси незабавно отклоняваха дори най-беглите въпроси и оставяха без думи понечилите да разпитват. Домашно
обучение от майка ѝ, тя самата прочута танцьорка – само това
беше признала досега.
После започна романсът. Как кънтяха уличките, как трептяха
сенниците от двойно повече от обичайните възхитени въздишки! Отдадената, блестяща танцьорка (несъмнено с изключително невзрачен произход) и непохватният наследник на благороднически род (също докаран до бедност и падение). Но да, също
като в старите приказки! Джешин Лим, потъналият в книгите,
негоден за нищо син от някога великия род Лим, братовчед на
градския съветник Шардан, той самият трагично обезнаследен,
полудява по танцьорка без семейство и връзки. Какво друго
обяснение би могло да има, освен чистата неподправена любов?
В своите ниши под прозорците някои стискаха юмруци с
идеално оформени нокти и мърмореха между перлените си
зъби за „омагьосване“.
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После, най-неочакван развой. Братовчедът се сдобива с място
в Съвета! Всички кимат мъдро пред очевидния стимул, който
оказват върху мъжа любовта и отдадеността на една талантлива
жена. А и пътят към въпросното място в Съвета несъмнено е
застлан с щедро подарените златни гривни от китките и глезените, красящи именно нейните съблазнителни крайници!
И все пак неизбежно идва трагичният и сълзлив край. Всички знаят как завършват подобни обречени отношения. Лим,
след като получава прехваления ранг на градски съветник, се
оказва твърде значим за подобни низки връзки.
И така, на хладния бриз в нишите до прозорците, четките
сега се плъзгат гладко по дългите черни коси, а подчертаните
с черно очи са апатични и доволни, предвкусвайки неизбежния отчайващ завършек.
Ето го и него, същата тази вечер, пристига в наета карета в
жилищните сгради до тези на танцьорките, където са отседнали толкова много момичета, а разходите се поемат от техни, да
ги наречем, доброжелатели.
Каретата на Лим спря пред частния вход и той слезе, увит
в тъмен плащ с качулка. Държеше пред лицето си деликатна
златна маска, скриваща чертите му. Пазачът се поклони с уважение, извърнал очи, и дръпна резето. Градският съветник се
шмугна вътре.
Стигна до една определена врата на втория етаж и почука
бързо четири пъти – уговореният таен сигнал. Вратата обаче
не се отвори; ничии гладки голи ръце не го прегърнаха. Златната маска се озърна наляво и надясно, после се вдигна ръка
и опипа резето, което се оказа вдигнато. Той пристъпи вътре,
затвори вратата зад себе си.
– Любов моя?
От претъпканата тъмна стая не дойде отговор. Няколкото
слоя килими по пода бяха събрани на купчини, а разхвърляните възглавници – покрити с изоставени ефирни одежди. Той
предпазливо пристъпи напред.
– Скъпа моя?
Откри я до прозореца – тук нямаше открита ниша; решетки
препречваха малкия отвор. Тя се взираше навън, към синкавите
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нощни светлини на града, които сякаш се бореха със зеленикавия нюанс на нощното небе.
– Съжалявам, скъпа моя… – поде той.
Тя се извърна, кръстосала ръце пред малките си стегнати
гърди. За миг в очите ѝ сякаш проблесна зелена светлина, подобна на тази на нощното небе.
– Кой нарушава покоя ми?
Джешин зяпна, объркан, после свали маската и иронично я
огледа. Свали качулката, разкривайки дългата си черна коса,
тясното си лице на учен. Той почука златната маска с пръст.
– Виждаш ли? Дори сега се съобразявам с молбата ти. Макар че защо ни е тази фасада на анонимност, като изглежда
всички знаят… Е. – Той захвърли маската встрани.
– Не биваше да идваш – отбеляза тя, обгръщайки се още
по-плътно с ръце, сякаш се бореше да задържи нещо в себе си.
Джешин се извърна и закрачи.
– Да, да. Вече съм член на Съвета. Дори и сега ме засрамваш
със загрижеността си за репутацията ми. – Той се завъртя към
нея. – Все пак може би има начин. Вече не ми е нужна благословията на семейството ми…
Плъзгайки се напред, тя допря пръст до устните му, за да го
накара да замълчи.
– Не – заговори успокоително, като на дете. – Не бива да допускаш слабост. Противниците ти ще го използват срещу теб.
Ще те изкарат буен глупак. Не бива да се излагаш по никакъв
начин. – И тя вдигна очи към него, едва ли не крадешком. –
Имаш големи планове за града, забрави ли?
Той я притисна към себе си.
– Но, как без теб?
Нали беше танцьорка, тя с лекота се измъкна от хватката му
и му обърна гръб.
– Ние… и двамата… ще трябва да се жертваме – каза, извърната отново към прозореца.
Той поклати глава с неприкрита възхита.
– Трябва да се поуча от решимостта ти.
Тя се обърна, опряла пръст на брадичката си.
– Все пак мога да направя едно последно нещо за теб, мой
Джешин, мой съветнико.
26

Той махна с ръка, за да отхвърли предложението, все още
клатейки глава.
– Ти вече стори достатъчно – твърде много. Съветите ти,
нещата, които знаеше… Както казват, „Всички тайни се разкриват под краката на танцьорката“.
Очертаните ѝ с къна устни се извиха нагоре със задоволство.
– Това е много стара поговорка. И много вярна. Не, един последен слух стигна до мен. В града има изключително богат човек,
споделящ твоя стремеж към един силен Даруджистан, който изисква уважението, което му се полага. – Устните ѝ се отпуснаха
презрително надолу. – Вярно, северняк е. От Еднооката котка. Но
ще те подкрепи. Казва се Хъмбъл. Хъмбъл Межър.
Джешин се намръщи.
– Железарят?
– Той е повече от това. Довери ми се.
Младият член на градския съвет вдигна ръце, сякаш се предаваше.
– Щом казваш, мила. Ще се свържа с него.
– Отлично. С неговата подкрепа издигането ще ти е в кърпа
вързано.
Джешин я зяпна, почти поразен.
– Не те заслужавам, любов моя.
Усмихвайки се отново, тя притисна длан към гърдите му и
леко го побутна надолу към купчина с възглавници.
– Ще ме заслужиш, любов моя. Ще.
Застанала над него, тя зае началната поза от Пробуждането
на Бърн, вдигнала единия си крак, едва докосвайки с пръст
пода, вдигнала ръка към лицето си, сякаш да се предпази от
яркия блясък на първична зора. От тази поза изпълни първите
четири молитвени поклона, по един във всяка посока на света,
вдигнала ръце със събрани длани.
После затанцува.
Зяпнал, омаян, с препускащо сърце, Джешин можеше единствено да стене:
– О, Тая… Тая…
*

*

27

*

Убежището беше създадено сред крайбрежните планини
южно от Менгал преди десетилетия. Някои го наричаха манастир, други школа. Онези, които се присъединяваха, го правеха с пълното съзнание, че доброволно се оттеглят от света, с
всичките му развлечения и заблудени амбиции.
Защо би дошъл тук легендарният Пътник, покосил Аномандър Рейк, самият син на Тъмата и господар на Лунния къс,
беше загадка за Естен Рул. Ако той беше надвил най-страховития и могъщ Асцендент, появил се някога в света, нямаше
да живурка в някакъв прашен манастир, пълен с мрънкащи
жреци и послушници.
И не възнамеряваше да го прави, след като на свой ред надвиеше този Пътник.
Дори и сега, след уверенията на няколко независими източника, му беше трудно да повярва, че именно сред тази мизерна, сбутана в планината сбирщина колиби и открити храмове се беше
оттеглил легендарният воин. Когато влезе в основния пясъчен
двор, той спря и огледа преминаващите жреци в роби, бавно напредващи по пътя си. Никой не отправи дори и един поглед към
него. Не с такова отношение беше свикнал Естен Рул, майстор на
дуела и фехтовач на три континента. Тия нещастници с бръснати
глави очевидно не притежаваха капацитета да схванат, че пред
тях стои майстор, признат в Кюон Тали и Фалар. И че беше взел
мярката на новата реколта таланти тук в Дженабакъз, и откровено казано, ги смяташе за доста второкласни.
Един старец послушно метеше пръснатите по двора листа
и той го приближи.
– Ти. Старче. Къде мога да открия оня, познат като Пътника?
Очевидно с цел умишлено да го обиди, мъжът нагло продължи да мете. Естен настъпи снопа сламки на метлата.
– На теб говоря, дядка.
Мъжът вдигна поглед към него – много мургав, не беше
местен, с прясно обръсната глава и белязано и сбръчкано от
грижи лице. Очите обаче: напълно безстрашни, тъмно среднощно синьо, като океански дълбини.
Тежестта на този поглед накара Естен да отклони очи от
неудобство. Значи все пак не беше прислужник. Съсипан ветеран навярно, пречупен от битките.
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– Познаваш ли го?
– Онзи, когото тук наричат „Учителя“? Да.
Естен изсумтя. Значи той ги наставлява? Разбира се. Какво
друго би могъл да прави тук?
– Къде е той? В коя от тия жалки колиби?
Старецът го изгледа от горе до долу. Естен забеляза, че погледът му се задържа върху ефеса на прибраната му в ножницата рапира.
– Ще го предизвикаш на дуел ли?
– Не, дойдох да му донеса цветя от Черен корал. Естествено,
че съм тук да го предизвикам, стар глупако!
Старецът затвори очи, сякаш засегнат; сведе глава.
– Върви си в Даруджистан. Онзи на име Пътника се… оттегли… от всякакви дуели. – Той се върна към метенето.
Естен едва се сдържа да не цапне безочливия глупак. Вместо
това постави ръка на дръжката на оръжието си.
– Не изпитвай търпението ми. Не съм свикнал на подобно
отношение. Заведи ме при Пътника или ще намеря друг, който
да го стори – с опрян в гърлото меч.
Старецът застина. Извърна се с лице към него; сега очите
му се присвиха и потъмняха още повече.
– Така ли ставало? Добре тогава. Ще те заведа при Пътника,
но първо трябва да докажеш, че си достоен.
Естен зяпна мъжа.
– Какво? Да докажа, че съм… достоен?
Той невярващо се озърна. Беше се насъбрала тълпа от монасите или жреците в роби, или каквито там бяха, мълчаливи и
бдителни. Естен Рул не се плашеше лесно, но намери безмълвното им наблюдение за леко притеснително. Той прехвърли
отново вниманието си към стария метач, направи бегъл подканящ жест с обвитата си в ръкавица длан.
– И би ли ми казал как да сторя това?
– Като надвиеш най-низшия от нас.
Естен преглътна нетърпението си и пое бавно въздух, за да
се успокои.
– И… това е?
Тъжно, бавно свиване на раменете.
– Ами… май съм аз.
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– Ти.
– Да. Съвсем нов съм тук.
– Ти… – Той отстъпи встрани, сякаш човекът беше полудял. – Но ти просто чистиш двора!
Печално кимване.
– Да. И още не мога да го направя както трябва. Заради вятъра е, ще знаеш. Колкото и да внимаваш, вятърът разтурва
всичко и плановете и старанието ти отиват залудо.
Естен изсумтя отвратено и се извърна. Оформи с шепи фуния пред устата си и изкрещя:
– Пътнико! Чуваш ли ме? Криеш ли се тук? Излез и се бий
с мен!
– Надвий ме и ще те отведат при него.
След като направи пълен кръг, Естен пак застана с лице към
мъжа.
– Наистина ли… просто така?
– Да. Просто така. Древна традиция е. Която се помни и
уважава тук.
Естен разпери ръце в знак на безсилие.
– Е… щом се налага… Нали имаш оръжие?
Старецът само сви извинително рамене още веднъж и вдигна метлата си.
От портите на манастира един послушник гледаше как чуждоземният майстор на меча слиза по криволичещата планинска
пътека. Мъжът беше скръстил ръце зад гърба и свел глава, сякаш току-що му бяха предложили сериозна тема за размисъл.
Послушникът се поклони на мъжа до портата, облегнат на метлата си, чиято дървена дръжка бе издраскана и нащърбена.
– Дали ще се върне, Учителю?
– Нали ви казах да не ме наричате така – въздъхна мъжът,
който се беше отказал от името Пътника. Сви рамене. – Да се
надяваме, че няма. Дадохме му урок. Можем само да се надяваме, че ще се вслуша. – Той премести метлата в ръцете си. –
Но… животът е просто поредица от уроци, а малцина научават достатъчно от тях. – Той погледна към двора и направи
гримаса. – Богове, извръщаш се само за миг и всичко пропада
в Бездната. Ще трябва да започна отначало…
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– Като всички нас, Учителю.
За миг малка усмивка озари обезобразеното от болка лице
на мъжа, после устните се отпуснаха в обичайната си гримаса.
– Добре казано. Да. Като всички нас. Всеки ден. С всеки дъх.
*

*

*

Из безименните покрайнини на бедняшкия квартал, разпрострял се западно от Даруджистан, старица клечеше пред
бараката си и дялаше пръчка под нощното небе, доминирано
от разсичащата зловещозелена ивица на Ятагана. Косата ѝ
стърчеше като буен шубрак край главата, овързана с парчета
връв, панделки, мъниста и кожени каишки. Босите ѝ крака, подаващи се изпод пластовете фусти, бяха черни като пръстта,
в която бяха заровени пръстите ѝ. Напяваше си на език, който
никой не разбираше.
Старица да живее сама в разнебитена колиба не беше необичайно за бедняшкия квартал, чиито обитатели бяха най-бедните и разорените, от най-ниската класа в Даруджистан:
работници, щавещи кожи, чистачи на канали и боклукчии.
Всяка втора барака изглежда се обитаваше от някоя стара вдовица или бабка, защото мъжете умираха рано, както правят
навсякъде – според тях това доказваше, че вършат цялата тежка работа, а жените знаеха, че мъжете просто не са достатъчно
корави, за да издържат на старостта.
И тази старица беше живяла в мизерната си колиба от незапомнени времена, и никой не ѝ обръщаше внимание, освен
всички стари вдовици и баби наоколо, които помежду си я знаеха като „оная лудата старица“.
Седнала в калта пред колибата си, тя вдигна тънката пръчка, която дялкаше, близо до очите си, забулени от млечнобели
пердета, и загледа деликатните извивки и линии, които я покриваха от край до край. Промърмори на себе си:
– Почти е време. Почти. – После погледна боязливо, и доста
невиждащо, към звездното нощно небе и натрапилата се чужда линия, сумтейки: – Почти е време. Почти.
Сложи пръчката в торба до себе си. От по-малка торба измъкна лула и тъмен материал, подобен на дъвка, който оформи
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на топка, а после пъхна в лулата. Запали лулата от съчка от
догарящ огън, вдиша дълбоко дима и го задържа дълго в дробовете си, преди да отметне глава назад и да издиша огромно
кълбо към небето.
Премигна с насълзените си очи.
– Почти е време. Почти.

32

