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Епископът се отдръпна назад, отстъп-
вайки челното място на графа.

— И така, след като негово преосвещен-
ство ни посвети в божиите дела, нека пре-
минем към земните.

При тези думи се появи някакво раздви-
жване сред тълпата и въодушевление по 
лицата на гостите. Сър Греъм продължи:

— Бих помолил сър Дайми Датидъм да 
дойде тук.

От гостите се изправи един възрастен, 
леко пооплешивял мъж, наконтен по по-
следна мода в Ландън. Той се изкачи при 
графа и след като размениха няколко думи, 
двамата застанаха един до друг и повикаха 
Блейн. Той застана пред тях и тържествено 
се поклони. Сър Дайми заговори силно, така 
че и от тълпата да чуват ясно думите му:

— Блейн Лансерт, Вие желаете да бъде-
те посветен в рицарство. За тази цел, как-
то Ви е известно, трябва да сте извършили 
някои дела с които да заслужите тази чест. 
Един рицар трябва да е смел в боя, но и ко-
гато се налага да проявява и милосърдие. И 
така, кажете пред всички нас какво сте из-
вършили.
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....
— Би ли ими казала, къде ме доведе?
— Намираме се в северните склонове 

на Таузълските планини, а това е моят за-
мък. Хубаво местенце, нали?

Ричард кимна неохотно с глава. Смееш 
ли да кажеш нещо лошо на домакинята!

— Кажи ми, за какво ме доведе тук и 
какво искаш, в крайна сметка, от мен да 
направя?

— Не си от най-търпеливите. Е, млад 
си, животът е пред теб. Силен си и малко 
приключения няма да ти се отразят зле. И 
без това няма за къде да бързаш, така че, 
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като за начало, ще се поразходиш до запад-
ните склонове на тези планини.

— Но там живеят тролове! И при това, 
те не са от най-дружелюбните същества на 
земята!

— Ама ти какво?! Взел си да се притесня-
ваш от няколко тролчета с каменни брадви 
и копия, а?! Трябва само да се промъкнеш 
в една от пещерите им и да намериш едно 
малко пръстенче. По-точно казано, в пеще-
рата, която наричат Третом. Там държат тро-
феите, които не могат да използват и стига 
да си издейства разрешение от старейши-
ните, всеки трол може да си го прибере. А 
самият пръстен, който трябва да вземеш, е 
сребърен, с оникс под формата на додека-
едър. Не е нещо кой знае какво, но за мен 
има голямо сантиментално значение, а про-
клетниците му крадливи ми го отнеха преди 
години. Това, както казах, за начало.

Ричард въздъхна тежко. 
„Значи, само нищо и никакви си тролче-

та! И аз ще трябва да се набутам там, за да 
взема някакво си пръстенче със сантимен-
тална стойност! И това като за начало! Как, 
по дяволите, се забърках в тази каша!“
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....
Не му се наложи да чака дълго. Мора-

на се върна, стискайки здраво дръжката 
на меча му. 

— Дръж си го! Май сбърках, но вече е 
късно да се поправи. Отне ми доста сили, 
но един ден ще се погрижа за тебе! 

Последните думи вещицата изстре-
ля към Скрийм, който Ричард бе поел от 
нея и го пъхаше обратно в ножницата. От 
меча се разнесе презрителен звук, напо-
добяващ пръхтене:

— Когато видиш гаргите да летят с 
опашките напред!

Ричард замръзна изумен. Погледна 
към полуприбрания меч.

— Какво ме зяпяш!? Не си ли виждал 
меч да говори?!

Е, това наистина беше прекалено! Дет-
ските му кошмари оживяваха! Всъщност, 
какво пък толкова! Мечът си е меч. Стига 
да не го държи някой срещу теб, няма ни-
каква опасност. Освен ако не си толкова 
неграмотен, че сам да се наръгаш.

— Или ме прибирай, или ме хвани 
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здраво и дай да я обработим тая дъртофе-
лница!

Морана почервеня.
— Ах ти, нищожество такова! Така ли ми 

се отблагодаряваш, че ти дадох глас!

....
Закуси набързо и смело се заизкачва по 

най-западния и най-висок склон на Таузъл-
ските планини. От другата му страна се на-
мираше целта на нашия герой - троловите 
пещери. Изкачването му из тази пуста мест-
ност продължи с часове.  Пуста по отно-
шение на човешкия фактор, иначе си беше 
пълно с всякакви гадинки, подходящи за 
ловуване. Скрийм отново забърбори, явно 
забравяйки за сръднята си. Току напъваше 
да излезе от ножницата, провиквайки се:

— Скив го оня заек! Дръж го, дръж го, 
бе! Ама ти какъв ловец си, да му се неви-
ди!...

Ричард обаче упорито продължаваше, 
без да се отдава на ловните му настроения. 
Скрийм беше възмутен до дъното на душа-
та си. Както се изрази, според него, от Ри-
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чард не ставаше и чеп за зеле. Скрийм се 
поукроти и само от време на време нада-
ваше възклицания от сорта на:

— Да не си човек, ако не го послед-
ваш оня елен ... Айде бе, моля ти се! Ти си 
най-голямата издънка на аристокрацията, 
бе селяндур! Нямаш ли поне капка ловна 
страст в кръвта си!

„И да ми пееш, кой ли те слуша!“ - По-
мисли си Ричард. Той съсредоточи вни-
манието си върху пътеката, която всячес-
ки се мъчеше да го спъне, да го събори 
върху своята гръд, да го прегърне и целу-
не по челото ... и други такива дейности.

...
Разнесе се мирис на изгоряло и скоро 

той с облекчение разтри освободените си 
ръце. Огледа се. Тролът на входа като че ли 
дремеше. Ричард се изправи безшумно и 
взе Скрийм. Хвана го за дръжката и се опи-
та да го извади. Само че на Скрийм май не 
му се излизаше от уютната ножница. 

— Какво правиш?! - възмути се мечът.
— Излез, че ми трябваш!
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— Значи, вече си намери белята, така ли?
— Ами, според мен, я намерих още вче-

ра, но ти ми трябваш сега.
— Не. Спи ми се. 
— Къде се е чуло и видяло меч да спи! 

- раздразнено извика Ричард. После снижи 
тон, защото пазачът му се размърда в про-
съница. - Хайде, де! Моля ти се!

— Казах ти - не!
Ричард промърмори нещо по адрес на 

всички инатливи мечове и се отказа. Дър-
жейки го с все ножницата, той се приближи 
до трола и го халоса по четвъртитата, несъ-
размерна глава. Като всеки, погален с нещо 
твърдо по тиквата, тролът се свлече без да 
издаде и звук. Ричард любезно му се изви-
ни и подритвайки го, за да провери да не 
би оня да е понесъл удара по-леко и да се 
опита да му го върне, излезе пред входа.
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Огънят весело пращеше и огряваше 
насядалите около него джуджета. Разго-
ворът оживено си течеше и всеки взема-
ше дейно участие в него. Кой с похърк-
ване, кой с примлясквания насън, но 
ръководната роля играеха Ричард и джу-
джето със заповедния глас, което се каз-
ваше Бклук.

— Най-добре ще бъде, ако хванеш на 
запад към океана. Няма да ти отнеме по-
вече от ден бързо ходене. След това ще 
тръгнеш на север, следвайки бреговата 
ивица. Така ще заобиколиш троловите 
пещери.

— Сигурен ли си? - прекъсна го Ри-
чард.- Все пак не е много далече от тях.
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— Бъди спокоен. Троловете не обичат 
много морето. Впрочем и те като нас пред-
почитат планините и твърдия камък под 
краката си. 

— А след това? Така ще стигна до пус-
тинята Странните пясъци. Дочувал съм, че 
не е съвсем безопасно място за разходки и 
пикници.

— Преди да навлезеш в нея, се отбий в 
Стария хан. Вярно, че там се навъртат вся-
какви отрепки, но стига да си достатъчно 
съобразителен, ще си намериш водач, кой-
то да те преведе успешно до Линкаст.

...
Бклук се обърна и затършува в походна-

та си торба. Докато се ровеше из нея, той си 
мърмореше под носа. Накрая намери това, 
което търсеше и обръщайки се отново към 
Ричард, каза:

— Звездрилът е изключително рядко 
срещан минерал. Според легендите там, къ-
дето се намират залежи от него, са падали 
звезди. Този медальон от звездрил е царски 
подарък. Нека ти носи щастие в предсто-
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ящите приключения!

....
Ричард упорито отказваше да се съ-

буди. Тъкмо развързваше корсета на По-
лин Йоркширска и целуваше нежното й 
вратле, когато на вратата се почука.

„Точно сега ли!? Няма да отварям! 
Първо ще си свърша работата, а дотогава 
оня отвън ще си чака реда!“

Чукането настойчиво се повтори.
„Не отваряй!- прошепна му тя.“
— Няма ли да станеш, сънливо магаре 

такова!- ядосано извика Вейката.
....



� 13 �

Ричард се надигна леко и се заслуша. 
Някакво странно шумолене, сякаш някой 
пресипваше песъчинки върху ламарина, се 
приближаваше към тях. Вейката замръзна 
за няколко секунди, после извика:

— Бързо на скалата! Качвай се вднага!
И докато Ричард изпълняваше думите 

му, той събра мулетата и ги подкара към 
скалата. В момента, в който ги придърпа 
плътно до нея и той самият се изкачи, се 
случи нещо странно. Надигна се пясъчна 
вълна, която се насочи право към тях. Ри-
чард потръпна.

— Какво, по дяволите, е това?
— Пясъчен крокощръмбозъбник. Обик-

новено се срещат в оня край на Странни-
те пясъци, дето опира до морето. Доста са 
опасни понякога. Особено, когато надушат 
нещо хранително като нас.

Скалата потрепера, след което една ог-
ромна, черна щипка се показа изпод пясъ-
ка. Завъртя се и изчезна. Пясъчната вълна 
започна да обикаля около скалата. Скрийм, 
който до този момент си беше мълчал, на-
даде неистови викове за помощ:
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— Тук ли ще ме оставите, а? Ами ти бе,- 
обърна се към Ричард,- така ли ме зарязваш, 
а? Продажник страхлив, мръссен, долен из-
менник...  А-а-а!!!- Скрийм закрещя, сякаш 
го колят (доколкото може да се каже за един 
меч, че го колят), усещайки, как крокощръм-
бозъбникът се приближава към него.- Айди 
бе! Моля ти се! Абе, как може да си толкова 
безсърдечен! Тук един живот си отива още 
млад и зелен, че и непокварен, а ти седиш 
като някоя баба на припек...

— Ще ли млъкнеш най-накрая! - сряза 
го Вейката.- Той не може да те усети! Та 
ти си от желязо, а не някое парче месо! 

— Откъде - накъде! А?!? ...Моля?? Би 
ли повторил? Той не може да ме поду-
ши?! - Скрийм смени тона. - На - на - на!- 
тръскаше се той по пясъка. - На, ще ме 
хванеш за дръжката! После се обърна 
към хората:

— Що стоите там, а?! Ама че сте страх-
ливи! Пъзльовци!

— Това, че не те усеща, не означава, 
че не може да те глътне! - злорадо се из-
каза Вейката.
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— Дрън- дрън!- възмути се Скрийм, но 
после се умълча.

...
В средата на платото имаше малка дол-

чинка, в която се виждаха следи от лагерува-
не. Няколко камъка бяха подредени така,че 
образуваха огнище, а имаше и малко съчки 
покрай тях. В единия край на долчинката се 
издигаше бутилково дърво на почтена въз-
раст. Достигнало я бе благодарение на сян-
ката, която предоставяше за всеобщо полз-
ване на минаващите. Малкият керван спря 
под дървото.

—Ще продьлжим късно следобеда, ко-
гато отмине жегата.- каза Вейката и се зае 
да разтоварва мулетата.

Както винаги, когато спираха, Ричард с 
облекчение се смъкна върху тънкия слой 
почва, който незнайно как се беше задър-
жал там. Може би, ако знаеше, че лешояди-
те я поддържаха с остатъците от храната си, 
която стомахът им изхвърляше най-редов-
но, едва ли би се отпуснал така блажено. 
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...
— Та казваш, че редовно се местел 

насам - натам този оазис, а? - обади се по 
някое време бъдещият рицар.

— Е, не съм казвал, че подтичва все-
ки ден от едно място на друго. Просто 
под пясъците и скалите тече пълноводна 
река. През няколко години, като засипят 
пясъците извора, водата избива на друго 
място и така се появява нов оазис. А ста-
рият изсъхва и изчезва. Зашо питаш? 

— Само ми беше чудно, как една та-
кава природна даденост, дето по принцип 
трябва да си стои на едно място, може да 
си се разкарва насам - натам из пустинята. 

Отново настъпи тишина и само дър-
доренето на изгарящите в огъня съчки я 
нарушаваше. А като че ли и още нещо. 
Ричард сепнато се ослуша. Ами да! Проз-
вуча му точно като вой!

— Ъ- ъ, извинявай, ама туй какво е?- 
обърна се той към Вейката.

— Вой. - отвърна му той съвсем спо-
койно.

— Това и сам го разбирам, ама от как-
во идва?
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....
Двете джуджета представляваха стран-

на двойка. Едното беше не слабо, а напра-
во кльощаво, с дълъг нос и малки кръгли 
очилца. Островърхата му шапка бе щрък-
нала нагоре, сякаш за да придаде по-висок 
ръст на притежателя си. То мърдаше устни, 
като че си мърмореше непрекъснато нещо 
под носа, гледаше съсредоточено паяжина-
та в ъгъла и а-ха да й каже нещо умно, и се 
откаже. Казваше се Глъба, бивш вълшебник 
- развенчан, детрониран, разпопен, раз- 
незнам какво си. 

Другото беше с широко скулесто лице, 
мека рижа брада и бирено коремче. Джу-
джешката му шапка се беше разпльокнала 
на главата му като мекица. То беше впери-
ло гладен поглед в чинията на Ричард.

Последният, тъй като не се славеше с 
особено милосърдие, му обърна демонстра-
тивно гръб и поведе разговор с Вейката:

— Та какво знаеш за Облачната планина 
и нейната Мъглива долина?
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— О, много малко! Известно ми е, че 
е обитавана от различни народи, които 
често враждуват помежду си. Така напри-
мер, горските духчета - червенотиквенич-
ковчета, наречени така заради рижите си 
коси, били върли противници на ъпчетата 
- водни духчета, живеещи в реките и пла-
нинските езера. В самата Мъглива долина 
пък живеели зигове - малки дракончета с 
размерите на стършели, нещо като мухи-
те по нашите земи. Техни непримирими 
врагове били елфите, живеещи по южни-
те склонове на планината. Зиговете пиели 
нектара от горските цветя, които са нещо 
като летни вили за елфите. Съгласи се, че 
ако някой дойде и ти изсмуче къщата, и ти 
би го погнал! За да се предпазват от пе-
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риодичните им набези, елфите изобретили 
специално оръжие - ТМИ (тракторизиращи 
мухопрепаризиращи инджиджипляктори). 
Зареждат ТМИ-то с джамандалей и ...

— Така, така... Виж ти какви подробнос-
ти! Явно знаеш много повече, отколкото 
ти се ще да признаеш. И от какво е поро-
ден този твой свръхинтерес към Облачната 
планина? Защо мълчиш!? Казвай, че ще ти 
забода езика на вилицата си и ще го изям а 
л’англе, щото беконът ми свърши!

— Спокойно де, спокойно! Ще ти кажа! 
Нали сме приятели! Исках само да си под-
редя мислите! Та значи, освен всичките 
тези..., дето ги изброих, там живеят и дра-
кони - истински, огромни, свирепи, огне-
дишащи. Защо, мислиш, планината се казва 
„Облачна“?

— Ха, нали бяха като мухи, като стършели?!
— Да-а, докато са малки. Които оцелеят 

- порастват и ... Ти чувал ли си за драконо-
вите съкровища? Огромни, безценни богат-
ства! Да имах поне ма-алка част от тях... Ти 
си смел. Нали ще ставаш рицар! При това 
имаш неоценим съюзник- единствения и 
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неповторим говорещ меч - Скрийм! - ня-
къде отдолу се чу подозрително сумтене, 
което, обаче, не можа да прекъсне тира-
дата на Вейката.- Каква по-голяма слава за 
един бъдещ рицар, от победата над един 
дракон! Нали няма да се откажеш сега, на 
прага на славата?! Пък и твоята Полин - не 
мислиш ли, че ще бъде по-благосклонна, 
ако имаш достатъчно средства за всички-
те й прищевки: бижута, тоалети, балове и 
прочие?

— Може и да си прав. Но това прави 
задачата ни много по-трудна! Може би ще 
имаме нужда от помощ, от съдружници?

— Простете, че се намесвам в раз-
говора, многоуважаеми мосю рицар, но 
Вие разговаряхте доста високо, а и маси-
те ни са една до друга! Та, като спомена-
хте за съдружници, ние двамата също сме 
тръгнали към Облачната планина. С дру-
ги цели. 

....
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...
По време на преходите бяха научили 

историята на джуджетата. 
Глъба бил местният вълшебник. Полз-

вал уменията си в интерес на джуджетата от 
селото - лекувал ги с билки, отвари и магии. 
Знаел и няколко за управление на време-
то. После нещо се объркало. Пролетта се 
засушила и той повикал лек дъждец за по-
севите. Излял се такъв порой, че нивите из-
киснали. Решили, че може да е естествено 
природно бедствие и му простили, но ня-
кои останали учудени, че не го е предвидил 
и предотвратил. В летните жеги, за да може 
по-леко да се работи на полето, направил 
магия за слаб ветрец. Извила се такава вих-
рушка, че отнесла не само купите сено, но 
и покривите на къщите. Усъмнили се и му 
забранили всякакви метеорологични вме-
шателства. Останало му лечителството. Но 
съседът му имал упорит запек, който не ми-
навал от никакви отвари и билки. Направил 
малка магия, в резултат на която всички жи-
тели на селото клечали кой където свари в 
продължение на 6 (шест) часа. Това изчер-
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пало търпението им - всяко чудо до три 
пъти. И го изгонили. Единственият лек за 
възстановяване на контрола над собстве-
ните магически сили бил чаша отвара от 
драконови люспи три сутрини на гладно...

Смук обичал да попийва, но ина-
че бил добра душица, дето се казва - на 
мравката път правел. А кметът го прого-
нил. И защо?! Щото като отишъл веднъж 
да си нагледа нивката, заварил кмета в 
близките храсталаци с комшийката. Оня 
се разгневил, че му прекъсват работата и 
викнал: „Изчезвай! Да те не виждам! Оби-
рай си крушите!“. 

И Смук се качил на дървото да ги 
бере - зелени, незелени - щом кметът е 
наредил! А той, като го видял, че като го 
почнал: „Аз ти казах да се махаш оттук, а 
ти си се скрил в клоните - безплатен секс 
да гледаш!“ И го прогонил от селото. 

Та Смук тръгнал с Глъба да си дири 
късмета. Още повече, че бил чувал, че 
който пие от драконовия извор, цял жи-
вот ще бъде късметлия. И не само той, а и 
следващите три поколения след него.
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Вейката пък ламтеше за драконовите 
съкровища. А Ричард трябваше да намери 
билката „мах мурлук“ по поръка на Морана.

В крайна сметка се оказа, че целта на 
всички е една: пещерата на дракона!

....

....
Откакто напуснаха Линкаст, той отно-

во носеше пръстена на верижка на врата 
си. Една вечер Морана успя да се свърже с 
него. Появи се от нищото кълбо мъгла, кое-
то постепенно се проясни и от него надни-
кна образът на вещицата. Беше бясна.

— Къде се губиш, Ричард? Носил си 
пръстена, нали! Предупреждавам те - в 
него има скрити сили, които не познаваш 
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и които могат да те погубят! Намери ли 
билката? Колко още ще чакам?!

— Всичките ти поръки съм изпълнил, 
Морана! Не се сърди! Ако беше толкова 
загрижена за мен, щеше да ме преду-
предиш за опасността, която ме дебне 
в Мъгливата долина! Ако не беше пръс-
тенът и ме...  мечът, да съм станал вече-
ря на дракона. Билката подарих на един 
дребен вълшебник. И нямам намерение 
да се срещам повече с теб! Мога да мина 
и без твоята помощ!

— Дълбоко се лъжеш, глупако! Пръс-
тенът е мой! Дължиш ми го! Ще те наме-
ря, където и да си! И никакви древни въл-
шебници не ще ти помогнат!- и злобният 
й образ се стопи. 

— Казах дребен, а не древен…
Но вече нямаше кой да го чуе…

…
— Сигурно се чудиш къде си? В пла-

нината Хебър.  Доста далеч от родните ти 
места. Тук никой не може да ти помогне!

При тези думи на Морана над поляна-
та се спусна здрач. 
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— Млъкни, проклета вещице! - не из-
държа Скрийм.- Докато има мен, Ричард 
никога няма да бъде сам! Хайде, Рич, да я 
накълцаме на парчета!

— Ти ли ще ми кажеш да млъкна?! Ако не 
бях аз, нямаше да можеш да гъкнеш, камо ли 
да ме заплашваш! Добре! Сам избра съдбата 
си - своята и на господаря си! Отнемам ти 
гласа! - Морана направи сложно движение 
със скиптъра и го придружи с неразбираеми 
слова. - И вече никога няма да бъдеш сам, 
защото всеки, намерил смъртта си с теб в 
ръка, ще се въплътява в теб, превръщайки 
се в червен рубин на ефеса ти!

От скиптъра избухна бяла светлина. Скрийм 
се нажежи до червено и онемя. Ричард, който 
гледаше вцепенен до този момент, го изпусна, 
осъзнавайки, че е крайно време да се погри-
жи за собствената си безопасност.

 А Морана продължи гневния си изблик:
— А теб, неблагодарни Ричард, ще те 

превърна в малка гадинка и ще те смачкам, 
като паяк! Не... те са мили, сродни души! Ще 
те смачкам, като муха!- и тя вдигна двете си 
ръце нагоре.
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Нямаше време да сложи пръстена на 
ръката си, затова Ричард скъса верижката 
и извади медальона. Послужил като щит 
между него и вълшебната светлина от 
скиптъра, медальонът засия и на поляна-
та стана светло, като ден.

— Но какво е това?!- от изненада Мо-
рана изпусна скиптъра си. 

Ричард го сграбчи, незнаейки какво 
да прави с него. Огромната топка паяжи-
на, появила се преди секунди на около 
два метра над тях, останала без контрол, 
се спусна отгоре им, преди вещицата да 
успее да реагира... 

...На единствената скала на поляната 
две едри мухи пълзяха една към друга и 
гневно бръмчаха...

Едно синигерче, зарадвано от неочак-
ваната гощавка, ги клъвна и доволно от-
летя по своите си дела.

И ето че се сбъдна проклятието на 
Морана и на ефеса на меча се появи пър-
вият червен рубин...
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…
— Ей, вие там! – чувам. – Какво става?
К-какво става, Боже мили, не вижда ли?!
— Я се разкарай! – това е Феро. О, дали 

ще си иде, дали ще ме остави на тия меле-
зи? Не, не си отива.

— Хайде! – казва. – Приберете ножовете 
и изчезвайте! Аз ще почакам!

Той е луд! Тоя е събирал хлебарки с гър-
нето си. Те ще го убият! А след това и мене!

— Така ли? – Ръмжи Стьопкин. – А пък 
ние сме много любопитни да видим к’во 
имаш в джобовете! Много сме любопитни, 
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кучешко изпражнение такова!
Ще го пречукат, двама са! А после и 

мен. Защо се набърка този! Можеха да ме 
пуснат, а сега...

Какво става? Той извади меч! Не може 
да бъде! Казва нещо. Спуска се! Котката! 
На ти, манаф такъв, набоде Котката в ръ-
ката!

Бяга! А-а, Котката бяга! По дяволите, 
наистина бяга! Тропкат надолу… Изчезна-
ха!

Свърши се. Пфу, отмина ме… И този 
път ме отмина, проклетницата! Сега да 
лежа мирно, че не зная… Той приближа-
ва. Бута ме с върха на меча.

— Я стани! – чувам. – Как ти е името?
Надигам се. Бавно, ще ми мине и ко-

ляното.
— Рене – отговарям. Викат ми Рене със 

N@M(череп, кльомба и бомба) в ръка.
— Що за прякор е това? И от какво се 

препитаваш – казва – ти, Рене…?
Гледам го добре. Очите му – едни та-

кива, големи и черни. Не, лъжа няма да 
мине, ще се сети за истината. Ще му по-
кажа така, с ръка, от какво си изкарвам 
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прехраната. Показвам му.
А той се ухилва.
— Я стани ти, Рене със N@M в ръка и 

тръгвай пред мен.
А, това не ми харесва. Но мечът… държи 

си го.
— Защо - питам, - Господинчо, да дойда 

с Вас, нищо лошо не съм сторил!
Не съм, ама съм. А кесията под ризата? 

Доста монетки си друсат топките вътре. В 
какво се забърках само, дявол да го вземе! 
А той продължава да се подсмихва.

— Аз, Рене – казва, - имам нужда от теб! 
Така че тръгвай, докато не ми е избила че-
вията!

Виж ти! Имал нужда от мен! Но от този 
няма отърваване, ясно е – не си поплюва! 
Как ги разгони ония!...

Да стана, все пак. Иначе да работиш за 
някого, който определено не е страхлив, не 
е лошо. Лошо е когато работиш за страхли-
вец, защото той е и подъл, така е.

Тръгвам аз поради тази причина пред 
него. И понакуцвам, подуло се е шибаното 
му коляно! Ще трябва да го наложа с лед и 
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до два – три дена ще ми мине.
— Мосю, а вие не се ли страхувате, че 

аз…
....
Той нещо говори за тъмната човешка 

натура, но не го разбирам много. А аз му 
разправям за нашите си обичаи и привич-
ки. За синдиката, за приемния изпит и т.н. 
и т.н…

А шефът почва да се смее и много се 
смее, дори Луцифер, в ада да се продъни, 
и той започва да ръмжи.

Седя си аз, отхапвам от хляба и се ста-
рая да не гледам черепа. Не го гледам, но 
той все пак ме гледа. И кълна се, започва 
да ме побива страх. Що за човек е ше-
фът?! Наистина, къде съм попаднал, Гос-
поди?

А мосю Джовани, както се смее, се 
вторачва в мен.

— Ти какво си мислиш – казва, - къде 
си попаднал, а? Че ти приличам на луд, на 
маниак? 
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Той чете мисли, Боже милостиви!
Стаята се завърта пред очите ми и всич-

ко в нея ми се струва живо: не само кучето, 
но и черепа, и мечът дори! 

От унеса ме сепва гласът на мосю Джо-
вани:

— Какво си зяпнал рубините!? Красиви 
са, нали? Толкова рубини и всичките ед-
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накви по размер, а всеки свети с различна 
светлина! Това не са обикновени скъпо-
ценни камъни! Това са душите на предиш-
ните собственици на меча. Всеки, който е 
държал меча достатъчно дълго, става част 
от него. Превръща се в рицар на спра-
ведливостта и отмъщението. Но трябва 
да притежава още нещо – един медальон, 
наречен Старсайз – Окото на звездите. Чо-
вешкото око често се заблуждава, а Окото 
на звездите му позволява да види неща-
та в истинската им светлина, да разпознае 
истината от лъжата, доброто от злото. Без 
медальона притежателят на меча става 
Рицар на смъртта, слуга на Дявола. Чудиш 
се откъде знам всичко това, нали?…

Ха, рицари в днешно време – дрън, 
дрън! Явно му се е приискало скъпото 
медальонче, а мосюто не може сам да си 
го открадне.

— …За това си ми нужен – да ми доне-
сеш медальона! Вече знам къде е! Съвсем 
наскоро се сдобих с този меч. С малко уси-
лие…

Я, и аз съм можел да чета мисли! Тряб-
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ва да е от особената атмосфера в стаята…
.. 2015 г.

Рицар на злото или Рицар на справед-
ливостта? Днес можем само да гадаем…

А мечът с рубини наистина съществува. 
Понякога се качвам на тавана, отварям рез-
бованото старинно сандъче, разгъвам вни-
мателно намасления плат и без да се до-
косвам до меча, се любувам на червените 
отблясъци… А медальона не съм го виждал 
– дали го има някъде или е плод на въобра-
жението на разказвачите на легенди, пре-
несли през вековете тази история? Не знам 


