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На баща ми, моят най-голям фен
и най-добър приятел!

На Олив, моята дъщеря, тази история е за теб.
– Адам Джей Епщайн

На майка ми и на баща ми,
които поставиха началото на пътя,

който следвам всеки ден.
– Андрю Джейкъбсън
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1

есто Олдуин се питаше какво ли би било, 
ако имаше крила. Докато вятърът свис-
теше в мустаците му, а ноктите му се впи-
ваха в ленената яка на туниката на Джак, 

една прекрасна идея го осени. Водени от устремения 
напред жезъл на Джак, предан и фамилиар* се носе-
ха над върховете на дърветата, като се изкачваха все 
по-нависоко и по-нависоко към облаците. Във време-
то, прекарано в Бриджтауър, преди да се превърне във 
вълшебен компаньон от животински вид на момчето 

* Familiar spirit (англ.) – чирак на магьосник или алхимик. В случая фа-
милиарите са животни с магически способности, придружители и другари 
на магьосниците – техни предани. – Б.р.
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магьосник, Олдуин използваше ноктите си, за да се 
катери по покривите и комините на някои от най-ви-
соките сгради в града. Но бръскането на козината му 
от върховете на величествените борове в Дворцовите 
хълмове беше съвсем различно преживяване. 

– Ще се намокрим – предупреди Джак.
Олдуин се вкопчи още по-здраво, когато влетяха ди-

ректно в бяло облаче, разпръсквайки пакостливи дъж-
довни капчици във всички посоки. Ефирните облачни 
феи ръсеха вода с всяко едно пърхане на крилата си и 
намокриха черно-бялата котршка козина за секунди.

– Няма да има нужда да се къпем довечера – извика 
той на Джак.

Точно зад тях в облака влетя по-голямата сестра на 
Джак – Мериан, която държеше в ръката си жезъл.

– Никак не е зле за начинаещ – извика тя.
После разтръска нагоре-надолу китката си във въз-

духа и направи лупинг, преди да застане до брат си. 
Изпъкналите очи на Гилбърт надничаха от джоба на 
ризата на Мериан, ципестите му пръсти се бяха вкоп-
чили здраво в скъпоценния живот.

– Наистина ли това беше необходимо? – изквака 
дървесната жаба, обзета от паника.

Джак използва свободната си ръка да отметне ки-
чур пепеляворуса коса, която скриваше решителния 
му поглед.

– Хайде, сестричке! – извика той, сякаш трябваше 
нещо да докаже. – Ще те изпреваря до стълбите на 
имението.


