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Пролог 
 
Величественият кораб проскърцваше и пъшкаше, платната плющяха, издути 

от вятъра. Днес, след като се беше отделил от сушата, той пореше океана към 
великия град на запад, понесъл безценния си товар: мъж – мъжа, когото 
екипажът познаваше като Върховния учител. 

Сега беше сред тях, сам на бака, отметнал качулката на плаща, за да усети по 
лицето си морските пръски, понесени от вятъра. Всеки ден беше същото. 
Излизаше от каютата си, за да обиколи палубата, избираше си точка в 
далечината, впиваше поглед в нея, а след това се връщаше отново долу. Понякога 
се застояваше на бака, понякога на квартердека и винаги гледаше към белите 
гребени на вълните. 

Хората от екипажа го наблюдаваха всеки ден. Работеха, подвикваха към 
онези на палубата и другите, които висяха по такелажа, всеки си вършеше 
работата, въпреки това непрекъснато стрелкаха с погледи самотния мъж, 
вглъбен в мислите си. Не спираха да се питат що за човек е. Що за човек бе 
попаднал сред тях. 

Озърнаха се скришом към него и сега, когато се оттласна от релинга на 
палубата и вдигна качулката. Остана за момент с наведена глава, отпуснал ръце 
отстрани, докато екипажът го наблюдаваше. Може би неколцина пребледняха, 
докато крачеше покрай тях, за да се върне в каютата си. Едва когато вратата се 
затвори след него, мъжете усетиха, че са затаили дъх. 

Щом влезе, асасинът седна пред писалището си и си наля чаша вино, преди да 
протегне ръка към книгата и да я придърпа към себе си. След това я разтвори и 
започна да чете. 

 
 
 

Първа част 
 
 
 
1 
19 юни 1257 година 
Двамата с Мафео сме в Масиаф и засега оставаме тук. Оставаме, поне докато 

един или два – как най-точно да се изразя? – нeустановени въпроса бъдат 
разрешени. Междувременно очакваме заповедите на Върховния учител Алтаир 
Ибн-Ла`Ахад. Колкото и дразнещо да е това принудително бездействие и 
подчинение, особено пред лидера на Ордена, който на стари години сее объркване 
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и неяснота не по-малко умело, отколкото навремето с меча и камата, аз поне се 
възползвам от историите, които той разказва. За съжаление Мафео не може да се 
похвали със същото и започва да нервничи. Ясно защо е така. На Масиаф вече му 
омръзна. Ненавижда да се катери по стръмните склонове между крепостта на 
асасините и селото в ниското, планинският терен никак не му е по вкуса. Той е от 
рода Поло, поне така твърди и след като прекара тук шест месеца, жаждата за 
приключения и свобода е също толкова томителна, колкото и зовът на пищна, 
сладострастна жена, на който човек трудно би устоял. Той копнее да види как 
платната се издуват от вятъра, когато отплава за нови земи, няма търпение да 
обърне гръб на Масиаф. 

Признавам открито, че щеше да ми бъде по-лесно и приятно без неговите 
прояви на нетърпение. Същевременно усещам, че Алтаир всеки момент ще 
направи съобщение. 

Затова днес заявих пред Мафео: 
– Мафео, ще ти разкажа нещо. 
Какви обноски само. Дали наистина сме роднини? Напоследък се съмнявам. 

Вместо да посрещне новината с очаквания ентусиазъм, мога да се закълна, че го 
чух да въздиша (или пък не: може би просто се беше задъхал под горещото 
слънце), преди да се обърне към мен. 

– Преди това, Николо, би ли ми казал за какво става въпрос? – рече с 
досада той. Представяте ли си. 

Нищо. 
– Добър въпрос, братко – отвърнах аз и се замислих над въпроса, докато се 

изкачвахме по омразния склон. Цитаделата над нас е кацнала на носа, 
обгърната от тъмни сенки, сякаш изсечена във варовиковите скали. Реших, че 
ми трябва съвършена обстановка, за да разкажа намисленото, а най-
подходящото за целта място беше крепостта Масиаф. Внушителен замък с 
многобройни кули и бойници, заобиколен от проблесващите ленти на реките, 
той се извисяваше над оживеното селище, най-вълнуващото място в долината 
Оронтес, истински оазис, райско кътче. 

– Бих казал, че става въпрос за знание – уточних най-сетне аз. – Както ти е 
добре известно, асасини на арабски означава „пазителите“.С други думи, 
асасините са пазители на тайните, а тайните, които пазят, са за знания, така че, 
да... – веднага пролича колко съм доволен от себе си, – става въпрос за знание. 

– В такъв случай те моля да ме извиниш, но ме чака ангажимент. 
– Нима? 
– Николо, ще се радвам да си почина малко от обучението си. Нямам 

желание да се занимавам единствено и само с него. 
Ухилих се. 
– Нима не искаш да ти разкажа историите, които научих от Върховния 

учител? 
– Зависи. Не представи нещата достатъчно вълнуващо. Сам казваш, че 

ставам кръвожаден, когато става въпрос за твоите истории. 
– Така е. 
Мафео ми се усмихна: 
– Прав си, така е. 
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– Тогава трябва да чуеш и тази. Все пак разказът е за великия Алтаир Ибн-
Ла`Ахад. Това е историята на живота, братко. Повярвай ми, наситена е със 
събития и повечето от тях, ще забележиш с истинско удоволствие, са за 
кръвопролития. 

Вече бяхме поели от отбранителните кули към външната част на крепостта. 
Минахме под арката, покрай охраната и се заизкачвахме към централната част 
на замъка. Пред нас се издигаше кулата, в която бяха покоите на Алтаир. 
Посещавах го там седмици наред и прекарвах с него безкрайни часове, той 
стоеше отпуснал лакти и длани на стола, разказваше ми историите си, а 
старческите очи едва се виждаха под качулката. С всеки ден се убеждавах, че 
има скрита цел, затова ми разказваше спомените си. Поради някаква 
необяснима за мен причина аз бях избран да ги чуя. 

Когато не ми разказваше истории, Алтаир се привеждаше над книгите си, 
потъваше в спомени, а понякога гледаше през прозореца на кулата си часове 
наред. Сигурно и сега беше там, помислих си аз, изместих с палец качулката, 
така че да заслони очите ми и същевременно да вдигна очи към кулата. Видях 
единствено избелелите от слънцето камъни. 

– Да не би да имаме среща с него? – прекъсна мислите ми Мафео. 
– Днес нямаме – отвърнах и посочих кулата от дясната ни страна. – Ще се 

качим горе... 
Той се намръщи. Отбранителната кула беше една от най-високите на 

цитаделата и дотам човек можеше да се качи по високи стълби, на повечето от 
които им личеше, че имат нужда от поправка. Аз обаче настоях, подпъхнах 
туниката под колана и поведох Мафео към първото ниво, след това към 
второто, докато най-сетне се добрахме до върха. Погледнахме надолу към двора. 
Около нас се бяха ширнали много километри пресечена местност. Реките 
приличаха на вени, тук и там се гушеха селища. Погледнахме към Масиаф: от 
крепостта към сградите и пазара в разпрострялото се в низината село, оградата 
от колове и конюшните. 

– Колко високо се намираме? – попита Мафео и ми се стори прежълтял, 
определено притеснен от брулещия вятър и факта, че земята изглеждаше много, 
ама много далече. 

– Над седемдесет и пет метра – отвърнах. – Достатъчно високо, за да сме 
сигурни, че асасините са извън обсега на вражеските стрелци и същевременно 
да обсипваме тях със стрели. 

Показах му отворите, които ни заобикаляха от всички страни. 
– От зъберите на крепостната стена могат да се мятат скали или да се 

излива вряло олио върху врага с помощта на тези... – Дървени платформи бяха 
издадени над бездната и ние се качихме на една от тях, стиснали перилата, за да 
се наведем и да погледнем надолу. Точно под нас кулата се издигаше от ръба на 
скалата. В ниското блестеше реката. 

Кръвта се оттече от лицето на Мафео и той се отдръпна на сигурно място, 
вътре в кулата. Разсмях се и последвах примера му (тайно мога да призная, че и 
на мен ми се зави свят и усетих леко гадене). 

– Защо дойдохме тук горе? – попита Мафео. 
– Тук започва разказът ми – отвърнах. – В много отношения. Оттук 

стражите видели нашествениците за пръв път. 
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– Нашественици ли? 
– Да, армията на Салах Ал`дин. Той обсадил Масиаф, за да разгроми 

асасините. Случило се е преди осемдесет години, в жарък августовски ден. Ден 
почти като днешния... 

 
2 
Стражът на наблюдателницата първо видя птиците. 
Армия, тръгнала на поход, привлича лешоядите, първо крилатите, които се 

спускат над местата, където има нещо за ядене – било то храна, отпадъци или 
трупове, както конски, така и човешки. След това видя и валмата прах. Накрая 
на хоризонта се появи разлято черно петно, което бавно пълзеше напред и 
поглъщаше всичко наоколо. Армията задушава, смазва и съсипва природата, тя 
е огромен, не, гигантски звяр, който поглъща всичко, което се изпречи на пътя 
му, и в повечето случаи – както Салах Ал`дин много добре знаеше – щом 
врагът я зърнеше, беше готов да се предаде. 

Само че този път не се получи така. Нямаше как да стане, след като врагът 
бяха асасините. 

За тази кампания сарацинът беше събрал скромна въоръжена десетхилядна 
армия – пехота, кавалерия и слуги. Надяваше се с тяхна помощ да смаже 
асасините, които вече бяха направили два опита да му отнемат живота и със 
сигурност нямаше да допуснат провал за трети път. Намерението му беше да 
пренесе битката на прага им, затова поведе войската си към планинския район 
Ан-Нусария, където се издигаха деветте цитадели на асасините. 

В Масиаф се чу, че хората на Салах Ал`дин плячкосвали страната, въпреки 
това нито една крепост не била паднала. Твърдеше се, че Салах Ал`дин 
напредвал към Масиаф, твърдо решен да покори цитаделата и да отсече главата 
на предводителя на асасините Ал Муалим. 

Салах Ал`дин, умерен и справедлив владетел, бил колкото разярен на 
асасините, толкова и уплашен от тях. Според докладите чичо му Шихаб Ал`дин 
го посъветвал да сключи мирно споразумение, да привлече асасините на тяхна 
страна, вместо да се изправя срещу тях. За Шихаб съюз с асасините било по-
разумното решение. Само че отмъстителният султан отказал категорично и 
армията му продължила да пъпли към Масиаф в жежкия августовски ден на 
1176 и стражът на наблюдателната кула в цитаделата видял ятата птици, 
гъстите облаци прах и черното, петно очертало се на хоризонта. Вдигнал рога 
към устните си и подал сигнал за тревога. 

Хората от градчето събрали провизии, колкото могли, и се преместили на 
сигурно място в цитаделата, задръстили дворовете, лицата им били изпити и 
посърнали от страх, но много от тях останали на сергиите си с надеждата да 
продължат да търгуват. Междувременно асасините започнали да укрепват 
замъка и се подготвяли за сблъсък с прииждащата армия, докато наблюдавали 
как черното петно нараства на фона на зеленината, как несломимият звяр 
опустошава земята и затуля хоризонта. 

Чули как надуват роговете, тътена на барабани и цимбали. Скоро започнали 
да различават фигурите, които изплували от маранята. Били хиляди. В пехотата 
крачели копиеносци с къси и дълги копия, стрелци, арменци, нубийци и араби. 
Видели и кавалерията: араби, турци и мамелюки със саби, боздугани, дротики и 
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джавелини, някои се потели под плетени брони, други под кожени доспехи. 
Видели и мъкнещите се в пълен безпорядък благородни дами, свещеници и 
прислугата най-отзад, плъпналата гмеж от семейства, деца и роби. Не 
откъснали погледи от воините, когато достигнали покрайнините на градчето и 
го подпалили, подпалили и конюшните, докато роговете продължавали да 
пищят, а трясъкът на цимбалите отеквал. Селянките, намерили убежище в 
цитаделата, се разридали. Очаквали домовете им да пламнат в най-скоро време. 
Само че къщите останали недокоснати и армията спряла в селото, сякаш 
замъкът не съществувал. Поне така изглеждало отстрани. 

Нямало пратеници, нямало съобщения; те просто вдигнали лагера си в 
селото, съставен почти изцяло от черни палатки, а по средата се виждали 
скупчени просторни шатри, предвидени за отдиха на султан Салах Ал`дин и 
най-доверените му генерали. Над куполите на тези шатри, заоблени като 
позлатени нарове, потрепвали везани знамена, стените пък били от коприна. 

Асасините в цитаделата се опитвали да разгадаят тактиката им. Дали Салах 
Ал`дин ще нападне крепостта, или ще се опита да ги умори от глад? Когато 
нощта паднала, те получили отговор. Армията в ниското започнала да подготвя 
обсадните машини. В нощта пламтели огньове. Отдалече долитали звуците на 
триони и чукове чак до мъжете, накацали по бойниците на цитаделата и кулата 
на Върховния учител, където Ал Муалим свикал майсторите асасини. 

– Салах Ал`дин сам дойде при нас – рече Фахим ал-Саиф, майстор асасин. 
– Не бива да изпускаме подобна възможност. 

Ал Муалим се замисли. Погледна през прозореца на кулата и се замисли за 
пъстроцветната шатра, в която Салах Ал`дин седеше и обмисляше как да 
съсипе него и да покоси асасините. Замисли се за многолюдната армия на 
султана и как бяха жертвани някъде в провинциалната пустош. Сега бе напълно 
по силите на султана да събере още по-могъща войска, ако настоящата 
кампания се провалеше. 

Салах Ал`дин притежаваше не по-малка мощ, мислеше си той, докато 
асасините притежаваха коварство и хитрост. 

– Със смъртта на Салах Ал`дин, армиите на сарацините ще се разпаднат – 
рече Фахим. 

Ал Муалим поклати глава: 
– Няма да стане. Шихаб ще заеме мястото му. 
– Той не е наполовина толкова добър колкото Салах Ал`дин. 
– Значи няма да постигне желания успех, докато се опитва да отблъсне 

християните – засече го остро Ал Муалим. Понякога му омръзваше от 
нападателния подход на Фахим. – Не искаме да зависим от благоволението им. 
Искаме ли обаче да се окажем техни неохотни съюзници срещу султана? Ние сме 
асасини, Фахим. Следваме собствения си интерес. Предани сме единствено на нас 
самите, не принадлежим никому. 

В обгърнатата от сладък аромат стая се възцари мълчание. 
– На Салах Ал`дин му е омръзнало от нас точно колкото и на нас от него – 

рече Ал Муалим след кратък размисъл. – От нас зависи да му дойде до гуша. 
На следващата сутрин сарацините качиха таран и обсадна кула по широкия 

склон и докато турски конници профучаваха и обсипваха цитаделата със стрели, 
те атакуваха външните стени с обсадните си машини, превити под 
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непрекъснатия огън на стрелците на асасините, на скали и вряло олио, което се 
изливаше от защитните кули. В битката се включиха и селяни, замеряха 
нападателите с камъни от крепостните валове, гасяха пожарите, докато 
асасините на главната порта излизаха през тайни врати и се биеха с пехотинци, 
които се опитваха да ги подпалят. В края на деня и двете страни дадоха много 
жертви, сарацините се оттеглиха надолу по хълма и накладоха огньове за през 
нощта, заеха се да поправят обсадните си машини и подготвиха нови. 

Същата нощ в лагера настана смут, а на сутринта пъстрата шатра на 
великия Салах Ал`дин бе махната и той си тръгна, съпроводен от малка група 
пазачи. 

Скоро след това чичо му Шихаб Ал`дин се качи по склона, за да направи 
обръщение към Върховния учител на асасините. 

 
 
3 
– Негово височество Салах Ал`дин получи съобщението ви и ви благодари 

искрено – провикна се пратеникът. – Неотложни дела го призоваха другаде и 
той си тръгна, като възложи на негово превъзходителство Шихаб Ал`дин да 
започне преговори. 

Пратеникът стоеше до жребеца на Шихаб, свил длани пред устата си, за да 
извести Върховния учител и генералите му, които се бяха събрали на защитната 
кула. 

Малка част, около двеста мъже – приблизително двеста – се беше изкачила 
по хълма заедно с група нубийци, един-единствен пазач за Шихаб, който остана 
на гърба на коня. Изражението му беше ведро, сякаш не се вълнуваше особено 
от изхода на разговорите. Беше с широки бели панталони, елек и червен усукан 
шарф. На огромния му ослепително бял тюрбан блестеше скъпоценен камък. 
„Този скъпоценен камък сигурно има славно име – помисли си Ал Муалим, 
докато го наблюдаваше от върха на кулата. – Вероятно го наричат Звездата на 
нещо или Розата на друго. Сарацините умират да кръщават дрънкулките си.“ 

– Слушам ви – провикна се Ал Муалим. „Неотложни дела другаде“ – 
помисли си с усмивка той и се върна няколко часа назад, когато един от 
асасините влезе в покоите му, събуди го и го повика в тронната зала. 

– Добре дошъл, Умар – рече Ал Муалим и се загърна в робата си, когато 
усети как утринният хлад се просмуква в костите му. 

– Учителю – отвърна приглушено Умар, свел глава. 
– Дошъл си да ми разкажеш за мисията си ли? – заговори Ал Муалим. Той 

запали маслена лампа на верига, след това откри стол, на който да я постави. 
По пода затрепкаха сенки. 

Умар кимна. Ал Муалим забеляза кръв по ръкава му. 
– Точна ли беше информацията на агента ни? 
– Да, Учителю. Промъкнах се в лагера им и точно както ни бяха 

предупредили, натруфеният павилион се оказа примамка. Шатрата на Салах 
Ал`дин беше съвсем наблизо, много по-скромна и незабележима. 

Ал Муалим се усмихна. 
– Отлично, отлично. Ти как успя да я разпознаеш? 
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– Беше добре защитена, точно както каза шпионинът ни, наоколо бяха 
пръснали вар и въглени, за да се чуе, ако някой се приближи. 

– Но теб не те чуха, нали? 
– Не, Учителю. Успях да се промъкна в палатката на султана и оставих 

перото, както ми беше наредено. 
– Ами писмото? 
– Забито с кама на сламеника му. 
– После? 
– После се измъкнах от шатрата му... 
– И? 
Последва мълчание. 
– Султанът се събуди и наддаде вой. Едва успях да се спася. 
Ал Муалим посочи окървавения ръкав на Умар. 
– Ами това? 
– Бях принуден да прережа гърлото на един, за да мога да избягам, 

Учителю. 
– Пазач ли? – попита с надежда Ал Муалим. 
Умар поклати тъжно глава. 
– Беше с тюрбан и дрехи на благородник. 
След като чу тези думи, Ал Муалим затвори тъжно умо−рените си очи. 
– Нямаше ли друга възможност? 
– Действах прибързано, Учителю. 
– Във всяко друго отношение мисията ти беше успешна, нали? 
– Да, Учителю. 
– Да видим тогава какво ще се случи – рече той. 
Случи се така, че Салах Ал`дин си замина, а Шихаб дойде на посещение. 

Изпънал гръб на кулата, Ал Муалим си позволи да повярва, че асасините са 
удържали надмощие, че планът му е успял. В съобщението султанът бе 
предупреден да прекрати кампанията срещу асасините, защото следващата 
кама ще стърчи не от тюфлека, ами от гениталиите му. Като бяха оставили 
незабелязано това предупреждение, те бяха показали на монарха, че е уязвим, 
че огромната му армия е едно нищо, след като самотен асасин е в състояние 
да премине незабелязан през клопките и охраната, за да се промъкне с 
лекота в шатрата, където той спеше. 

Може би Салах Ал`дин държеше повече на гениталиите си, отколкото на 
воденето на дълга, скъпа и изтощителна война срещу враг, чиито интереси 
много рядко се сблъскваха с неговите. Вероятно бе точно така, защото той си 
замина. 

– Негово височество Салах Ал`дин приема предложението ви за мир – 
заяви пратеникът. 

Застаналият на кулата Ал Муалим погледна развеселено застаналия до него 
Умар. Отстрани стоеше Фахим, стиснал устни. 

– Можем ли да разчитаме на думата му, че орденът ни може да действа, без 
да се натъква на нови прояви на враждебност? – попита Ал Муалим. 

– Докато има интерес, вие имате сигурност. 
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– Тогава приемам предложението на Негово височество – провикна се 
доволният Ал Муалим. – Можете да се оттеглите заедно с хората си от Масиаф. 
Няма да е зле да поправите оградата ни от колове, преди да си заминете. 

При тези думи Шихаб вдигна рязко поглед към кулата и макар да бе високо, 
Ал Муалим забеляза как гневът заблестя в очите му. Шихаб се приведе над 
шията на жребеца и заговори на пратеника, който го изслуша, кимна, след това 
сви длани около устата, за да заговори отново на хората на кулата. 

– Когато съобщението е било оставено, един от доверените генерали на 
Салах Ал`дин е бил убит. Негово височество държи да получи обезщетение. 
Иска главата на виновника. 

Усмивката на Ал Муалим се стопи. Застаналият до него Умар се напрегна. 
Последва мълчание. Чуваше се единствено пръхтенето на конете. Звучаха 

птичи песни. Всички тръпнеха в очакване на отговора на Ал Муалим. 
– Предайте на султана, че няма да удовлетворя това искане. 
Шихаб сви рамене. Наведе се и отново заговори на пратеника, който на свой 

ред предаде чутото на Ал Муалим. 
– Негово превъзходителство държи да ви уведоми, че ако не удовлетворите 

искането, в Масиаф ще остане военна част, а търпението ни е значително по-
голямо от запасите ви. Нима мирното споразумение не означава нищо за вас? 
Нима ще позволите селяните и хората ви да гладуват? Ще причините всичко 
това, за да спасите главата на един асасин ли? 

– Ще отида – изсъска Умар на Ал Муалим. – Аз допуснах грешката. Редно 
е да платя. 

Ал Муалим не обърна никакво внимание на думите му. 
– Няма да жертвам живота на нито един от хората си – провикна се към 

пратеника. 
– Тогава негово превъзходителство съжалява за решението ви и моли да 

станете свидетели на въпрос, който ще бъде неотложно решен. Открихме в 
лагера си шпионин и трябва да го екзекутираме. 

Ал Муалим притаи дъх, когато сарацините извлякоха напред агента асасин. 
Зад него двама нубийци пренесоха дръвник и го поставиха на земята пред 
жребеца на Шихаб. 

Шпионинът се казваше Ахмад. Беше пребит. Главата му – окървавена и 
разранена – се полюшваше на гърдите, докато го блъскаха към дръвника, така 
че да застане на колене и да го нагласят за екзекуция. Палачът пристъпи 
напред. Беше турчин, понесъл лъскав ятаган. Подпря го на земята и стисна 
здраво обсипания със скъпоценни камъни ефес. Двама нубийци държаха ръцете 
на Ахмад; той изстена и звукът се понесе към слисаните асасини на крепостната 
кула. 

– Нека вашият човек заеме мястото му и ще пощадим живота му, а 
мирното споразумение ще влезе в сила – провикна се пратеникът. – В противен 
случай той умира, обсадата започва и хората ви ще гладуват. 

Неочаквано Шихаб вдигна глава и извика: 
– Нима искаш тази смърт да лежи на съвестта ти, Умар Ибн-Лђ Ахад? 
Асасините ахнаха едновременно. Ахмад бе проговорил. Бяха го измъчвали, 

разбира се. Въпреки това бе проговорил. 
Ал Муалим отпусна рамене. 



 13 

Умар не можеше да си намери място. 
– Нека отида – настоя той пред Ал Муалим. – Моля те, Учителю. 
Екзекуторът в ниското се намести. Вдигна меча над главата си с две ръце. 

Ахмад се опитваше немощно да се отскубне от ръцете, които го притискаха към 
дръвника. Вратът му беше опънат, готов да посрещне острието. Цареше 
тишина, чуваше се единствено неговият хленч. 

– Последен шанс за асасина – провикна се Шихаб. 
Острието заблестя. 
– Учителю – продължи да се моли Умар, – нека отида. 
Ал Муалим кимна. 
– Спрете! – провикна се Умар. Той пристъпи към платформата на кулата и 

се обърна към Шихаб: – Аз съм Умар Ибн-Лђ Ахад. Моя живот трябва да 
отнемеш. 

Редиците на сарацините се люшнаха от вълнение. Шихаб се усмихна и 
кимна. Даде знак на екзекутора, който отстъпи и подпря острието на меча на 
земята. 

– Много добре – рече той на Умар. – Ела и заеми мястото си на дръвника. 
Умар се обърна към Ал Муалим, който вдигна глава и го погледна със 

зачервени очи. 
– Учителю – рече Умар, – трябва да помоля за една последна услуга. 

Погрижи се за Алтаир. Приеми го за свой ученик. 
Той кимна: 
– Разбира се, Умар. Разбира се. 
Всички в цитаделата притихнаха, когато Умар заслиза по стълбите на кулата, 

след това се спусна по склона, мина под арката и пое към главната порта. Там го 
пресрещна страж, който пристъпи, за да отвори, и Умар се наведе, за да излезе. 

Зад него се разнесе вик: 
– Татко! – Чу се топуркане. 
Той спря. 
– Татко! 
Долови страха в гласа на сина си и стисна очи, за да попречи на сълзите да 

рукнат, докато излизаше навън. Стражът затвори портата след него. 
Изтеглиха Ахмад настрани от дръвника и Умар се опита да го погледне 

окуражително, но той отказа да срещне очите му, докато го извличаха настрани, 
за да го хвърлят пред портата. Тя се отвори и някой го дръпна вътре. Сграбчиха 
Умар. Завлякоха го при дръвника и го проснаха на мястото на Ахмад. Той 
проточи врат и погледна извисилия се над него палач. Зад екзекутора синееше 
небето. 

– Татко – чу той гласа, който долетя откъм цитаделата, докато блестящото 
острие се хлъзгаше надолу. 

 
Два дни по-късно под прикритието на нощта Ахмад напусна крепостта. На 

следващата сутрин, когато откриха, че е изчезнал, някои се запитаха как му е 
дало сърце да изостави сина си – майка му беше починала от треска преди две 
години – докато други разправяха, че срамът го задушавал, затова бил принуден 
да замине. 

Истината бе съвсем различна. 
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