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Първа глава

Истина ви казвам, ще дойде векът на Меча и Брад
вата, векът на Вълчата виелица. Ще дойде времето 
на Белия студ и Бялата светлина, време на безумие и 
време на през ре ние, Tedd Deireadh, Времето на Края. 
Светът ще загине, обхванат от студ, и ще се възро
ди заедно с новото слънце. Ще се възроди от Стара
та кръв, от Hen Ichaer, от засятото зърно. Зърно, 
кое то няма да покълне, а ще избухне в пламъци.
Ess ’tuath esse! Така да бъде! Вглеждайте се в знаме
ния та. А какви ще бъдат знаменията, истина ви 
казвам: найнапред ще потече по земята кръвта на 
Aen Seidhe, Кръвта на елфите…

„Aen Ithlinnespeath“, пророчество  
на Ithlinne Aegli aep Aevenien

Градът гореше.
От тесните улички, водещи към рова, към първата тераса, 

лъхаше дим и жар, пламъците поглъщаха разположените нагъс то 
сламени покриви на къщите, облизваха стените на замъка. От за-
пад, откъм портата на пристанището, нарастваше шумът от писъ-
ци, отгласи от ожесточено сражение, глухи, разтърсващи зидове-
те удари на таран.
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Неочаквано, нападателите ги обградиха, след като пробиха 
барикадата, отбранявана от малцина вой ни ци, граждани, въоръ-
жени с алебарди, и стрелци с арбалети. Коне с черни покривала 
прелитаха над преградите като призраци, ярко проблясващи ме-
чове сееха смърт сред бягащите защитници.

Цири почувства как седящият зад нея на седлото рицар рязко 
пришпорва коня си. Чу вика му.

– Дръж се! – крещеше той. – Дръж се!
Други рицари в цветовете на Цинтра ги изпревариха и със 

скорост се врязаха в нилфгардците. Цири видя това само за миг, с 
крайчеца на окото си – безумният водовъртеж от синьо-златисти 
и черни наметала сред кънтенето на стомана, ударите на мечовете 
в щитовете, цвиленето на конете…

Вик. Не вик. Крясък.
– Дръж се!
Страх. Всяко разтърсване, всяко рязко движение, всеки скок 

на коня дърпа болезнено ръцете, вкопчени в ремъците. Краката, 
болезнено присвити, не намират опора, очите сълзят от дима. 
Обгърналата я ръка я мачка, души я, до болка притиска ребрата ѝ. 
Воят около нея се усилва – такъв вой, какъвто никога досега не е 
чувала. Какво трябва да правят с човек, че да крещи така?

Страх. Обезсилващ, парализиращ, потискащ страх.
Отново звънтене на желязо, хриптене на коне. Къщите на-

около танцуват, бълващите огън прозорци внезапно се озовават 
там, където преди миг е имало кална уличка, застлана с трупове, 
затрупана с изоставения багаж на бегълците. Рицарят зад рамене-
те ѝ изведнъж е разтърсен от странна, хриплива кашлица. Върху 
нейните вкопчени в ремъците ръце бликва кръв. Вик. Свистене на 
стрела.

Падане, удар, болезнен сблъсък с доспехите. Съвсем близо 
удрят копита, над главата ѝ се мяркат конски търбух и раздърпан 
подпръг, още един конски търбух, развяващо се черно покрива-
ло. Стонове, подобни на онези, кои то издава дървар, докато сече 
дърво. Но ударите не са по дърва, а на желязо по желязо. Вик, 
сподавен и приглушен, точно до нея нещо голямо и черно пада с 
плясък в калта, пръска кръв. Облеченото в броня стъпало потреп-
ва, мята се, огромната шпора рие земята.
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Дърпане. Някаква сила я повдига нагоре, поставя я отпред на 
седлото. „Дръж се!“ Отново разтърсващ, безумен галоп. Ръцете и 
краката отчаяно търсят опора. Конят се вдига на задните си крака. 
„Дръж се!“ Няма опора. Няма… Няма… Има само кръв. Конят 
пада. Тя не може да отскочи, не може да се измъкне, да се изтръг-
не от прегръдката на облечените в ризница ръце. Не може да из-
бяга от кръвта, лееща се върху главата ѝ, върху шия та ѝ.

Разтърсване, мляскане на калта, рязък удар от земята, изуми-
телна неподвижност след дивата езда. Пронизващо хриптене и 
пищене на коня, опитващ се да се вдигне на краката си. Удари на 
подкови, надкопитни кости и копита. Черни наметала и покрива-
ла. Вик.

На улицата има огън, бучаща червена огнена стена. На фона 
ѝ се вижда ездач – огромен, сякаш извисяващ се над пламтящите 
покриви. Обгърнатият с черно покривало кон танцува, тръска гла-
ва, цвили.

Ездачът я гледа. Цири вижда блясъка на очите му в процепите 
на големия шлем, украсен с крилете на хищна птица. Вижда от-
блясъка на пожара върху широкото острие на меча, кой то онзи 
стиска в отпуснатата си надолу ръка.

Ездачът я гледа. Цири не може да се помръдне. Пречат ѝ без-
силните ръце на убития, пре гър нали я през кръста. Задържа я 
нещо тежко и мокро от кръвта, кое то лежи върху бедрото ѝ и я 
притиска към земята.

И я обездвижва страхът. Чудовищен, сковаващ вътрешности-
те ѝ страх, заради който Цири вече не чува стоновете на ранения 
кон, рева на пожара, писъците на гинещите хора и биенето на ба-
рабаните. Единственото, кое то го има, кое то трябва да вземе под 
внимание, кое то има значение, е страхът. Страхът, приел формата 
на черен рицар с украсен с пера шлем, застинал на фона на черве-
ната стена от бушуващ огън.

Ездачът пришпорва коня си, крилата на хищната птица на 
шлема му изплющяват, птицата полита. Понася се към беззащит-
ната, парализирана от страх жертва. Птицата – а може би рица-
рят – крещи, вие; страшно, зловещо, триумфално. Черният кон, 
черните доспехи, черният развяващ се плащ, а зад тях – само 
огън, море от огън.
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Страх.
Птицата врещи. Крилете ѝ плющят, перата бият по лицето.
Страх.
„Помощ! Защо никой не ми помага? Аз съм сама, малка съм, 

беззащитна съм, не мога да се помръдна, дори не мога да се оба-
дя – гърлото ми се е свило.

Защо никой не ми се притичва на помощ?
Страх ме е!“
Очите пламтят в процепите на крилатия шлем. Черното на-

метало закрива всичко…
– Цири!
Тя се събуди схваната и обляна в пот, а собст ве ният ѝ вик – 

викът, кой то я беше пробудил – все още трептеше, вибрираше 
някъде вътре в нея, в гърдите ѝ, изгаряше сухото ѝ гърло. Боля-
ха я ръцете, вкопчени в чула, болеше я гърбът…

– Цири, успокой се!
Наоколо беше нощ, тъмна и ветровита, монотонно и мелодич-

но шумяща с короните на боровете, проскърцваща със стеблата. 
Вече нямаше пожар и викове, имаше я само тази шумоляща при-
спивна песен. Наблизо танцуваше светлият и топъл лагерен огън, 
пламъците хвърляха отблясъци върху скобите на хамута, обагря-
ха в червено ръкохватката и обкова на меча, облегнат на лежа-
щото на земята седло. Нямаше друг огън и друго желязо. Ръката, 
коя то докосваше бузата ѝ, миришеше на кожа и пепел. Не на кръв.

– Гералт…
– Това беше само сън. Лош сън.
Цири се разтрепери, сви ръце и крака.
Сън. Само сън.
Огънят вече е успял да поутихне, брезовите клонки са ста-

нали червени и прозрачни и от време на време изпращяват, като 
изстрелват сноп син пламък. Пламъкът осветява белите коси и 
острия профил на мъж, кой то я завива с чула и кожуха.

– Гералт, аз…
– Тук съм. Спи, Цири. Трябва да си починеш. Все още ни чака 

дълъг път.
„Чувам музика – помисли си тя изведнъж. – В този шум… 

има музика. Свирене на лютня. И гласове.“ – Принцеса от Цин-
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тра… Дете на предопределението… Дете на Старата кръв, кръвта 
на елфите. Гералт от Ривия, Белия вълк и неговото предопределе-
ние.  Не, това е легенда. Измислица на поет. Убили са я на улицата 
в града, когато се опитваше да избяга…

„Дръж се… Дръж…“
– Гералт?
– Какво, Цири?
– Какво ми нап ра ви той? Какво се случи тогава? Какво… ми 

нап ра ви той?
– Кой?
– Рицарят… Черният рицар с пера на шлема. Нищо не помня. 

Той крещеше… и ме гледаше. Не помня какво се случи. Само, че 
се страхувах. До смърт се страхувах…

Мъжът се наведе, пламъците на огъня се отразяваха в очите 
му. Тези очи бяха странни. Много странни. Някога Цири се бое-
ше от тези очи, не обичаше да гледа в тях. Но това беше отдавна. 
Много отдавна.

– Нищо не помня – прошепна тя, търсейки ръката му, твърда 
и груба като необработено дърво. – Черният рицар…

– Това е било сън. Спи спокойно. Няма да се повтори.
Цири вече беше слушала подобни уверения, отдавна. Бяха ѝ ги 

повтаряли многократно, много, много пъти я бяха успокоявали, ко-
гато се събуждаше посред нощ от собст ве ния си вик. Но сега беше 
различно. Сега тя вярваше. Защото сега това ѝ го казваше Гералт 
от Ривия, Белия вълк. Вещерът. Този, кой то беше нейното предо-
пределение. За когото тя беше предопределена. Вещерът Гералт, 
кой то я беше открил сред вой ната, смъртта и отчаянието, кой то я 
беше взел със себе си и бе обещал вече никога да не се разделят.

Тя заспа, без да пуска дланта му.

*  *  *

Бардът приключи песента. Наведе леко глава, изсвири отново 
с лютнята основния мотив на баладата, меко, тихо, с един тон по-
високо от акомпаниращия му ученик.

Никой не се обади. Освен стихващата музика се чуваха само 
шумоленето на листата и проскърцването на клоните на огром-
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ния дъб. А пос ле изведнъж провлечено заблея козата, завързана с 
въже за спряна до старото дърво каруца. Тогава, сякаш по сигнал, 
един от насядалите в кръг слушатели се изправи. Отхвърли зад 
раменете си сиво-синьото си наметало със златни кантове и се по-
клони официално и учтиво.

– Благодарим ти, маестро Лютиче – изрече той звучно, ма-
кар и тихо. – Позволи на мен, Радклиф от Оксенфурт, магистър 
по Магически тайни, от името на всички тук присъстващи, да 
изкажа нашата благодарност и признателност за твоето голямо 
майсторство и твоя талант.

Магьосникът обходи с поглед тълпата от над сто души – 
събрали се в полукръг около дъба, застанали встрани или насяда-
ли по каруците. Слушателите кимаха, шепнеха си. Някои започна-
ха да ръкопляскат, други поздравиха певеца с вдигане на ръцете. 
Трогнати жени подсмърчаха и бършеха очите си с каквото могат 
в зависимост от статуса си в общест во то, професията си и ма-
териалното си със тоя ние: селянките – с долната част на ръката 
или с опакото на дланта, жените на търговците – с ленени кърпич-
ки, елфките и дворянките – с батиста, а трите дъщери на комеса* 
Вилиберт – кой то заради представлението на знаменития труба-
дур заедно с цялата си свита беше прекъснал лова със соколи – 
подсмърчаха шумно и затрогващо в изящни вълнени шалчета с 
цвета на изгнила зеленина.

– Няма да е преувеличено да се каже, маестро Лютиче – про-
дъл жи магьосникът, – че ни развълнува до дъното на душите ни, 
че ни накара да се замислим и докосна сърцата ни. Позволи ми да 
изразя нашата благодарност и уважение.

Трубадурът се изправи и се поклони, като „измете“ коленете 
си с перото от чапла, закрепено за чудатата му шапка. Ученикът 
спря да свири, показа зъбите си и също се поклони, но маестро 
Лютичето го погледна страшно и го смъмри полугласно. Момчето 
наведе глава и отново задрънка тихо на лютнята.

Тълпата се оживи. Търговците с караваните, след като си 
поговориха шепнешком, изтъркаляха пред дъба солидна бъчва с 

* Комес (пол. komes) – в Средновековна Полша: титла на командир, кой то 
е едновременно военен и административен ръководител на даден район. – Б. пр.
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бира. Магьосникът Радклиф се увлече в тих разговор с комеса 
Вилиберт. Дъщерите на комеса спряха да подсмърчат и се вто-
рачиха в Лютичето с обожание. Бардът не забеляза това, изцяло 
погълнат от раздаването на усмивки, намигането и демонстрира-
нето на блясъка на зъбите си пред група мълчаливи и надменни 
странстващи елфи, и особено на една от елфките – тъмнокоса кра-
савица с огромни очи и с хермелинова дамска шапчица. Лютиче-
то имаше конкуренти: притежателката на огромните очи и пре-
лестната шапчица не беше останала незабелязана и за неговите 
слушатели – рицари, студенти и бабаити. Елфката, явно доволна 
от вниманието, скубеше дантелените маншети на блузката си и 
трепкаше с ресници, но приятелите ѝ елфи я бяха заобиколили от 
всички страни и не скриваха своята неприязън към ухажорите.

Поляната пред дъба Блеобхерис, мяс то на чести събрания, 
където пътешествениците можеха да отдъхнат и да си побъбрят, се 
славеше с толерантност и откритост. Грижещите се за вековното 
дърво друиди бяха нарекли поляната „Място на дружбата“ и охот-
но посрещаха тук всякакви гости. Но даже при такива необикно-
вени събития като току-що приключилото из пъл нение на светов-
ноизвестния трубадур пътниците стояха, разделени на изолирани 
една от друга групи. Елфите стояха при другите елфи, джуджетата 
занаятчии се групираха със своите въоръжени до зъби поб ра ти-
ми, наети като охрана на търговските кервани, и търпяха до себе 
си само по-височки гноми миньори и фермери полуръстове.

Всички нехора се държаха резервирано с хората, кои то, от 
своя страна, им отговаряха по същия начин. И сред тях изобщо 
не се наблюдаваше единство. Дворянството се отнасяше с през-
ре ние към търговците и продавачите, а вой ни ците и наемниците 
страняха от пастирите с техните вонящи кожуси. Малкото на брой 
магьосници и техните пос ледователи се бяха изолирали напълно 
и с основание смятаха всички наоколо за нагли грубияни. Фонът 
се състоеше от плътна тълпа от навъсени и мълчаливи селяни. 
Те приличаха на гора с вдигнатите над главите си гребла, вили и 
сърпове. Игнорираха всичко и всички.

Както обикновено, изключение бяха децата. След като пред-
ставлението на барда свърши и вече не им забраняваха да вдигат 
шум, дечурлигата с диви крясъци се втурнаха към гората, за да се 
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отдадат там с въодушевление на игра, чиито правила бяха непо-
нятни за онези, кои то вече се бяха простили с щастливите години 
на детството. Малките човечета, елфчета, джудженца, полуръ-
стчета, гномчета, полуелфчета, четвъртелфчета и още едно мъни-
че със загадъчен произход не познаваха и не признаваха расовото 
и социалното разделение. Засега.

– Наистина! – извика един от намиращите се на поляната ри-
цари, слаб и висок като върлина, облечен с червено-черен каф-
тан, украсен с три крачещи лъва. – Добре го каза господин ма-
гьосникът! Красиви бяха баладите, честна дума, маестро Лютиче! 
Ако някой ден имате път край Лисорог, където е замъкът на моя 
сеньор, отбийте се, не се колебайте нито за миг. Ще ви нагостим 
като княз, като самия крал Визимир! Кълна се в меча си, слушал 
съм много менестрели, но не могат да се сравняват с вас, маестро. 
Приемете от нас, благородните и посветени в рицарство, уваже-
нието ни и почитта ни към вашето изкуство!

Безпогрешно усетил подходящия момент, трубадурът намиг-
на на ученика си. Момчето остави лютнята и вдигна от земята ку-
тийката, служеща за събиране на по-измерим израз на признание 
от страна на слушателите. Поколеба се, обходи с поглед тълпата, 
пос ле остави кутийката и вдигна оставеното отстрани доста со-
лидно на големина ведро. Маестро Лютичето с благосклонна ус-
мивка одоб ри съобразителността на юношата.

– Маестро! – възкликна снажна жена, седнала на натоварена с 
изделия от ракитени пръчки каруца с надпис: „Вера Льовенхаупт 
и синове“. Синовете ѝ не се виждаха никъде, вероятно бяха заети 
с пилеене на натрупаното от майка им със тоя ние. – Маестро Лю-
тиче, нали така? Оставяте ни в неведение? Нали това не е краят на 
баладата ви? Изпейте ни какво е станало по-нататък!

– Песните и баладите – поклони се Лютичето, – никога не 
свършват, госпожо, защото поезията е вечна и безсмъртна, не 
знае нито начало, нито край…

– Но какво се е случило по-нататък? – не се предаваше 
търговката, като щедро и звънко посипваше монети във ведрото, 
поднесено ѝ от ученика. – Кажете ни поне това, ако не ви се пее 
повече. Във вашите песни не се споменават никакви имена, но 
всички знаем, че възпятият от вас вещер е не друг, а знаменитият 
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Гералт от Ривия, а магьосницата, в коя то той се влюбил безумно, 
е прочутата Йенефер. Що се отнася до Детето на изненадата, обе-
щано и предопределено за вещера, то тя е Цирила, клетата прин-
цеса от разрушената от нашествениците Цинтра. Не е ли така?

Лютичето се усмихваше надменно и загадъчно.
– Пея за универсални проб ле ми, щедра благодетелко – заяви 

той. – За емоции, кои то могат да засегнат всеки. Не за конкретни 
личности.

– Да, бе! – извика някой от тълпата. – Всеки знае, че песните 
са за вещера Гералт.

– Да, да! – запискаха в хор дъщерите на комес Вилиберт, раз-
махвайки мокрите от сълзи шалчета. – Попейте ни още, маестро 
Лютиче! Какво е станало по-нататък? Намерили ли са се най-
накрая вещерът и магьосницата Йенефер? И обичали ли са се? 
Били ли са щастливи? Искаме да знаем! Маестро, маестро!

– Ей, там! – извика гърлено главатарят на групата джуджета, 
тръскайки могъщата си, стигаща до кръста му червеникава бра-
да. – Глупости са това – принцеси, магьосници, предопределение, 
любов и подобни празни приказки. Всичко това, с извинение към 
господин поета, са измишльотини, тоест поетична измислица, за 
да се хареса на публиката и да я трогне. Но военните дела, клане-
то и грабежите в Цинтра и битките при Марнадал и Соден – тези 
неща прек рас но ги изпяхте, Лютиче! Да, не ми се свиди да дам 
някоя сребърна монета за такава песен, радваща сърцето на вой-
ника! И си личеше, че не лъжете ни най-малко, това го казвам аз, 
Шелдън Скагс, а аз мога да различа лъжата от истината, защото 
бях при Соден, стоях срещу нилфгардските нашественици с брад-
ва в ръка…

– Аз, Донимир от Троа – извика слабият рицар с трите лъва 
на кафтана си, – участвах и в двете битки за Соден, но не ви видях 
там, господин джудже!

– Явно защото сте наглеждали обоза! – отсече джуджето. – А 
аз бях в първите редици, там, където беше напечено!

– Внимавай какво говориш, брадатко! – почервеня Донимир от 
Троа, придърпвайки натежалия от меча рицарски колан. – И с кого!

– Ти внимавай! – Джуджето плесна с длан закачената за ко-
лана брадва, обър на се към другарите си и се озъби: – Видяхте ли 
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го? Смотан рицар. Че и с герб! С три лъва на щита! Двата серат, 
третият ръмжи!

– Мир, мир! – предотврати скандала с остър, властен глас 
сивокос друид. – Не бива, господа! Не и тук, под клоните на 
Блеобхерис, по-стар от всички спорове и свади на света! И не в 
присъст вие на поета Лютичето, чиито балади трябва да ни учат на 
любов, а не на кавги!

– Точно така! – подкрепи друида нисък, пълен монах с лъщя-
що от потта лице. – Гледате, а не виждате, слушате, но не чувате. 
Няма божия любов във вас, като празни бъчви сте…

– Като стана въпрос за бъчви, изнесете още една, господа! – 
изписка дългонос гном от каруца, украсена с надписа: „Железни 
изделия. Изработка и продажба“. – На поета Лютичето сигурно 
гърлото му е пресъхнало, а и ние няма да е зле малко да се раз-
веселим!

– Наистина сте като празни бъчви, казвам ви! – надвика гнома 
монахът, кой то нямаше намерение да се остави да го объркат и 
да прекъснат проповедта му. – Нищо не сте разбрали от балади-
те на господин Лютичето, нищо не сте научили. Не сте разбрали, 
че в баладите се говори за съдбата на човечеството, за това, че 
сме само играчки в ръцете на боговете, а нашите родни страни са 
игрални полета за тях. В баладите за предопределението се говори 
за предопределението на всички нас, а легендата за вещера Гералт 
и принцеса Цирила, макар и изобразена на фона на онази реална, 
позната ни вой на, е плод на въображението на поета, метафора, 
чрез коя то ние…

– Глупости говориш, свети човече! – извика от височината на 
каруцата си Вера Льовенхаупт. – Каква легенда? Какъв плод на 
въображението? Та аз познавам Гералт от Ривия, виждала съм го 
със собст ве ните си очи във Вижима, където развали магията на 
дъщерята на крал Фолтест. По-късно го срещнах и на Тър говс-
кия път, където по молба на Гилдията беше убил свиреп грифон, 
кой то нападаше керваните, и с тази си постъпка спаси живота на 
много доб ри хора. Не, това не е легенда и не е приказка. Истина, 
самата истина ни изпя тук маестро Лютичето!

– Потвърждавам! – обади се стройна жена воин с черни коси, 
опънати назад и сплетени в дебела плитка. – Аз, Райла от Лирия, 
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също познавам Гералт Белия вълк, прочутия унищожител на чу-
довища. Виждала съм също и неведнъж магьосницата Йенефер, 
когато съм била в Аедирн, в град Венгерберг, където тя има жили-
ще. Но изобщо не съм знаела, че тези двамата се обичат.

– Но това трябва да е истина – обади се изведнъж с мелодичен 
глас красивата елфка с хермелиновата шапчица. – Толкова краси-
ва балада за любовта не може да е измислица.

– Не може да е измислица! – подкрепиха елфката дъщерите на 
комеса Вилиберт и като по команда изтриха очите си с шалчета-
та. – В никакъв случай!

– Милостиви магьоснико! – обър на се към Радклиф Вера 
Льовенхаупт. – Обичали ли са се те, или не? Вие със сигурност 
знаете какво се е случило наистина с тях, с вещера и онази Йене-
фер. Пов диг не те завесата пред тази тайна.

– Щом песента казва, че са се обичали – усмихна се магьос-
никът, – значи така е било и такава любов живее векове. Такава е 
силата на поезията.

– Говори се – обади се внезапно комесът Вилиберт, – че Йе-
нефер от Венгерберг е загинала при Соденския хълм. Няколко ма-
гьоснички са намерили смъртта си там…

– Това не е вярно – каза Донимир от Троа. – На паметника го 
няма нейното име. Това е моят край, бил съм неведнъж на Хълма 
и съм чел имената, изсечени в камъка. Там са загинали три ма-
гьоснички: Трис Мериголд, Лита Неейд с прякор Корала. Хм… 
Забравил съм третото име…

Рицарят погледна към Радклиф, но магьосникът само се ус-
михваше и не изрече нито дума.

– Разправят – обади се неочаквано Шелдън Скагс, – че този 
вещер, Гералт, дето е бил влюбен в онази Йенефер, вече гние в 
земята. Чух, че са му видели сметката някъде в Заречие*. Убивал, 
убивал чудовища и накрая си намерил майстора. Така е, хора, кой-
то меч вади, от меч умира. Всеки попада един ден на някой по-
добър и гушва букета.

– Не вярвам. – Стройната жена воин сви бледите си устни, 
изплю се гневно на земята и с хрущене скръсти на гърдите си об-

* Zarzecze (пол.) – мяс то, разположено отвъд реката. – Б. пр.
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лечените в ризница ръце. – Не вярвам, че Гералт от Ривия може 
да попадне на по-добър от себе си. Виждала съм как владее меча. 
Наистина е нечовешки бърз…

– Добре казано – вметна магьосникът Радклиф. – Нечовешки. 
Вещерите са мутанти, така че скоростта на реакциите им…

– Не разбирам за какво говорите, господин магик. – Жената 
воин сви устни още по-неп рият но. – Думите ви са твърде научни. 
Знам едно: нито един майстор на меча, от онези, за кои то знам, 
не може да се сравни с Гералт от Ривия, Белия вълк. Затова и не 
вярвам, че са го убили в бой, както твърди господин джуджето.

– На всеки майстор на меча му се разтреперват гащите, кога-
то врагът е многоброен – каза поучително Шелдън Скагс. – Така 
казват елфите.

– Елфите не са свикнали да се изразяват толкова просташки – 
изрече студено висок, светлокос представител на Стария народ.

– Не, не! – запищяха иззад зелените шалчета дъщерите на ко-
меса Вилиберт. – Вещерът Гералт не може да е загинал! Вещерът 
е намерил предопределената за него Цири, а пос ле и магьосницата 
Йенефер и тримата живели дълго и щастливо. Нали, маестро Лю-
тиче?

– Това беше балада, млади дами – прозина се жадуващият 
бира гном, производителят на железни изделия. – Та кой търси ис-
тина в баладите? Истината е едно нещо, а поезията – съвсем дру-
го. Да вземем дори тази… Как се казваше? Цири? Прословутото 
Дете на изненадата. Нея господин пое тът съвсем си я изсмука – от 
пръстите. Та аз съм бил неведнъж в Цинтра и знам, че тамошният 
крал и кралица бяха бездетни, нямаха нито син, нито дъщеря…

– Това е лъжа! – извика червенокос мъж с кафтан от тюле-
нова кожа, чието чело беше препасано с карирана кърпа. – Кра-
лица Каланте, Лъвицата от Цинтра, имаше дъщеря Павета. Тя и 
съпругът ѝ загинаха по време на морска буря, водната бездна ги 
погълна, и двамата.

– Сами виждате, че не лъжа! – призоваха всички за свидетели 
Железните изделия. – Княгинята на Цинтра не се е казвала Цири, 
а Павета!

– Цирила, наричана Цири, беше точно дъщерята на потънала-
та Павета – възрази червенокосият. – Внучката на Каланте. И не 
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беше княгиня, а принцеса на Цинтра. Точно тя беше онова предо-
пределено за вещера Дете на изненадата – кралицата обещала да 
му я даде още преди тя да се роди, както се твърди в песента на 
маестро Лютичето. Но вещерът не е могъл да я намери и да я взе-
ме – ето тук господин пое тът се размина с истината.

– Размина, и още как – намеси се в разговора жилест юноша, 
кой то, ако се съди по облеклото му, можеше да е калфа, готвещ се 
да вземе изпит за майстор. – Вещерът се е разминал с предопре-
делението си. Цирила е загинала при обсадата на Цинтра. Преди 
да се хвърли от кулата, кралица Каланте собственоръчно убила 
принцесата, за да не попадне тя жива в ръцете на нилфгардците.

– Не е станало така, изобщо не е станало така – възрази чер-
венокосият. – Принцесата са я убили по време на клането, когато 
се опитвала да избяга от града.

– Така или иначе – извикаха Железните изделия, – вещерът не 
е намерил своята Цирила! Поетът излъга!

– Но излъга красиво – каза елфката с шапчицата, притискайки 
се до високия елф.

– Става въпрос не за поезия, а за факти! – възкликна калфа-
та. – Аз твърдя, че принцесата е загинала от ръката на баба си. 
Всеки, кой то е бил в Цинтра, може да потвърди това!

– А аз твърдя, че е убита на улиците на града, по време на 
бягството ѝ – заяви червенокосият. – Знам това, макар и да не съм 
от Цинтра. Бях в отряд от Скелиге, кой то помагаше на Цинтра по 
време на вой ната. Кралят на Цинтра, Ейст Туирсеах, както всички 
знаят, е родом от островите Скелиге, а отрядът се водеше от чичо 
му. Бих се заедно с отряда в Марнадал и в Цинтра, а пос ле, след 
поражението, и при Соден…

– Още един ветеран – изръмжа Шелдън Скагс към събралите 
се около него джуджета. – Само герои и воини. Хей, хора, сред 
вас има ли поне един, кой то да не е воювал в Марнадал или при 
Соден?

– Шегата ти не е уместна, Скагс – изрече с упрек високият елф, 
прегръщайки красавицата с шапчицата по такъв начин, че разсея 
всички надежди на останалите ухажори. – Нали не си въобра зя ваш, 
че само ти си се бил при Соден? Аз например също съм участвал 
в тази битка.
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– Интересно, на чия страна? – прошепна комесът Вилиберт 
на Радклиф, дос та тъч но високо, за да го чуят останалите. Елфът 
не обър на внимание на думите му.

– Както всички знаят – про дъл жи той, без дори да погледне 
към комеса и магьосника, – във втората битка на полето при Со-
ден участваха повече от сто хиляди души и поне трийсет хиляди 
бяха убити или осакатени. И трябва да благодарим на господин 
Лютичето, че в една от своите балади увековечи тази прочута, но 
и ужасна битка. И в думите, и в мелодията на тази песен чух не 
възхвала, а предупреждение. Повтарям – похвала и безсмъртна 
слава на господин поета за баладата, коя то може да ни позволи 
да избегнем в бъдеще трагедията, каквато беше тази жестока и 
ненужна вой на.

– Наистина – каза комесът Вилиберт, гледайки предизвика-
телно към елфа. – Интересни неща сте намерили в баладата, мило-
стиви господине. Ненужна вой на, казвате? Искате да избегнем по-
добни трагедии в бъдеще? Трябва ли да разбираме, че ако Нилф-
гард ни удари отново, бихте ни посъветвали да капитулираме? Да 
приемем спокойно нилфгардското иго?

– Животът е безценен дар и трябва да се съхранява – изре-
че студено елфът. – Нищо не може да оправдае клането и кръво-
пролитията, каквито бяха двете битки за Соден – и загубената, и 
спечелената. И двете ви струваха на вас, хората, хиляди животи. 
Изгубихте невъобразимия си потенциал…

– Елфически дрънканици! – избухна Шелдън Скагс. – Глупо-
сти на търкалета! Това беше цената, коя то трябваше да се плати, 
за да живеят останалите мирно и достойно, вместо да позволят 
да бъдат оковани във вериги от Нилфгард, да бъдат ослепени, да 
бъдат пратени в мини за сяра и в солни рудници. Тези, кои то пад-
наха със смъртта на герои и благодарение на Лютичето вечно ще 
живеят в нашата памет, ни научиха как да защитаваме собст ве-
ните си домове. Пейте баладите си, Лютиче, пейте ги за всички! 
Няма да е напразно, ще си вземем поука, ще видите! Защото, ако 
не днес, то утре Нилфгард ще се нахвърли върху нас отново, пом-
нете ми думите! Сега си лижат раните и отдъхват, но наближава 
денят, в кой то отново ще видим черните им наметала и перата на 
шлемовете им!


