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Марта била момиченце на девет-десет години, прочуто със своето 

безстрашие. И най-мрачните приказки за ужасиите, които дебнат децата, 

обикалящи сами навън,  не можели да угасят пламъчето на приключенския ѝ дух. 

Една вечер, час преди мръкнало, когато мъглата вече се спускала и се чувало как 

вълците вият горе на хълма, се разнесла мълвата, че Марта я няма, и всички 

разтревожено захвърлили заниманията си. Известно време след това името ѝ се 

разнасяло из дупката, стъпките отеквали забързано по коридорите, селяните 

претърсвали стаите, килерите, тъмните ъгли зад гредите и всяко скришно 

местенце, където би могло да се спотаи да си играе едно дете. 

Насред тази суматоха от планината се завърнали двама овчари, които 

влезли в голямата зала да се сгреят. Седнали те край огъня и единият оповестил, 

че предишния ден били видели орел  мушитрънче, бил се спуснал над тях и бил 

направил един, два, цели три кръга над главите им. Сигурни били, че е орел 

мушитрънче. Новината бързо се разнесла и не след дълго около огъня се 

събрали много хора, за да чуят разказа на овчарите. Дори и Аксел се завтекъл 

натам, тъй като появата на орел мушитрънче в тяхното землище наистина било 

нечувано събитие. На тази птица се приписвала чудодейна сила и една от 

множеството ѝ способности била да плаши вълците, дори се твърдяло, че на 

някои места вълците напълно били изчезнали заради орела мушитрънче. 

Овчарите били обсипани с въпроси и се наложило няколко пъти да повторят 

разказа си. После обаче сред слушателите плъзнало недоверие. Много такива 

истории били слушали, изтъкнал някой, и всеки път те се оказвали 

неоснователни. Друг отбелязал, че двамата овчари и миналата пролет твърдели 

същото, а след това никой друг не бил видял птицата. Овчарите ядосано отрекли 

да са зървали преди орел мушитрънче и присъстващите бързо се разделили на 

две, едните застаналите на страната на овчарите, а другите спорели, че си 

спомнят случая от миналата година. 

Караницата се разгорещила и Аксел отново бил завладян от познатото 

чоглаво усещане, че нещо не е наред, той обърнал гръб на кряскането и 

блъсканицата и излязъл да погледа притъмнялото небе и спускащата се над 

земята мъгла. В ума му постепенно започнали да се напасват отломени парченца, 

той си спомнил за изчезналата Марта, за опасността, как до неотдавна всички са 

търсели детето. Само че те били неясни, като сън, който е сънувал допреди миг, 

Аксел успявал да задържи мисълта за малката Марта само ако се напънел с 

всички сили, а зад гърба му продължавал спорът за орела мушитрънче. И както си 

стоял там, той чул момиченце да пее и Марта пристъпила от мъглата. 
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- Чудно дете си – рекъл Аксел, когато тя дотичала с подскоци при него. – Не 

те ли е страх от тъмното? От вълците и орките? 

- Страх ме е – усмихнала се тя. – Но знам как да се пазя от тях. Дано 

родителите ми не са ме търсили. Миналата седмица така ми се накараха… 

- Да не са те търсили ли? Разбира се, че те търсиха! Цялото село те търси. 

Чуй гълчавата само. Всичко е заради теб, дете. 

Марта се засмяла. 

- Престанете, господине! Сигурна съм, че не съм им липсвала. А и много 

добре мога да чуя, че не за мен се карат. 

Аксел си дал сметка, че момичето е право, вътре се карали не заради него, а 

за съвсем друго. Привел се към входа на дупката, за да чува по-добре, и с всяка 

доловена дума започнал да си припомня каква е работата, за овчарите и за орела 

мушитрънче. Зачудил се дали да не обясни на Марта, но изведнъж тя се 

промушила покрай него и влязла. 

Той я последвал, очаквал да зърне облекчението и радостта, предизвикани 

от намирането ѝ. А и честно казано, му било минало през ума, че като се появи 

заедно с нея, може да си присвои част от заслугите за благополучното ѝ 

завръщане. Само че в голямата зала селяните все още се разправяли за 

историята на овчарите и малцина си направили труда да обърнат глави към тях. 

Майката на Марта се отделила от тълпата колкото да нахока дъщеря си:  

- Ето те най-сетне! Да не си посмяла да изчезваш пак така! Колко пъти да ти 

повтарям? 

След това отново насочила вниманието си към вихрещия се около огъня 

спор. Марта се усмихнала на Аксел, сякаш го питала: „Видяхте ли? Какво ви казах, 

а?”, и се изгубила в сенките да потърси приятелите си. 

В стаята било станало по-светло. Тъй като се намирала от най-външната 

страна на дупката, тя имала малко прозорче, което обаче било твърде високо и 

човек можел да погледне през него само ако се качи на стол. В момента то било 

покрито с парче плат, ала изгревът надничал изпод крайчеца и един лъч огрявал 

заспалата Биатрис. Аксел зърнал някаква мушица, уловена в него и увиснала във 

въздуха над главата на жена му. Всъщност не било мушица, а паяк, който, окачен 

на невидима нишка, се спускал плавно пред очите му. Аксел станал тихо, 

прекосил малката стая, прокарал ръка над спящата Биатрис и хванал паяка в 

шепа. След това замрял за миг и се вгледал в жена си. В съня на лицето ѝ се бил 

изписал покой, какъвто напоследък рядко се виждал, когато тя била будна, и тази 

гледка пробудила у Аксел такава радост, че чак сърцето го присвило. Вече бил 

сигурен, че решението му е непоколебимо, и отново му се приискало да я събуди, 

за да ѝ съобщи новината. Само че си давал сметка колко себично би било това, а 
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и нямало как да бъде сигурен как ще откликне тя. Затова в крайна сметка се 

върнал тихо до стола и пак седнал, спомнил си за паяка и нежно отворил шепа. 
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