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На мама и тате,

които жертваха всичко, за да ми дадат шанс,

и

на Джаксън,

който повярва в мен и в тази история,  

много преди аз да повярвам в нея.
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от ужас при вероятността да се изправят срещу Йеми, но днес аз 
го желая. Упражнявала съм се и съм готова.

Знам, че мога да спечеля.
– Зели.
Дрезгавият глас на Мама Агба пронизва тишината и останали-

те петнадесет момичета, които не са избрани, въздишат едновре-
менно. Името отеква по плетените стени на тръстиковото ахере, 
докато осъзная, че е извикала мен.

– Наистина ли?
Мама Агба примлясва с уста.
– Мога да избера някоя друга...
– Не! – Изправям се на крака и бързо се покланям. – Благодаря 

ти, Мамо. Готова съм.
Когато си проправям път през другите, морето от кафяви лица 

се разделя. С всяка крачка се фокусирам върху начина, по който 
босите ми крака се движат по сплетените тръстики върху пода на 
Мама Агба, и преценявам триенето, което ще ми е нужно в битка-
та, за да си осигуря предимство.

Когато стигам до черната рогозка, маркираща арената, Йеми 
се покланя първа. Чака и аз да направя същото, но погледът є са-
мо разпалва огъня в душата ми. В стойката є няма уважение, ня-
ма обещание за истинска битка. Тя си мисли, че съм под нивото 
є, понеже съм от божниците.

Убедена е, че ще загубя.
– Поклони се, Зели. 
Въпреки предупреждението в гласа на Мама аз не мога да се 

накарам да помръдна. Застанала толкова близо до Йеми, виж-
дам само лъскавата є черна коса и светлокафявата є кожа, мно-
го по-светла от моята. Това е кожата на онези от хората в Ориша, 
които никога не са се трудили и един ден под слънцето. Техният 
привилегирован живот се плаща с пари, с които бащата, когото 
никога не са виждали, иска да потули случилото се. Някой благо-
родник, който от срам е изпратил извънбрачната си дъщеря в из-
гнание в нашето селце.

Изпъвам рамене назад и изпъчвам гърди, въпреки че трябва 
да се наведа. Чертите на Йеми се открояват сред групата божни-



5

ДЕЦА ОТ КРЪВ И КОСТИ

ци със снежнобели коси, принудени отново и отново да се кланят 
пред хора, които изглеждат като нея.

– Зели, не ме карай да повтарям. 
– Но, Мамо... 
– Поклони се или напусни арената! Губиш времето на всички.
Останала без избор, аз стискам зъби и се покланям, а на лице-

то на Йеми разцъфва непоносимата є усмивка.
– Толкова трудно ли беше? – Тя се покланя още веднъж, за все-

ки случай. – Ако ще губиш, загуби с достойнство. 
Сред момичетата се чуват сподавени хихикания, но Мама Аг-

ба махва рязко с ръка и те млъкват. Поглеждам ги ядосано и се съ-
средоточавам върху противника си.

Ще видим кой ще хихика, когато аз спечеля.
– Заемете местата си.
Двете отстъпваме към краищата на рогозката и вдигаме с 

подритване жезлите си от земята. Ухиленото изражение изчезва 
от лицето на Йеми и очите є се присвиват. Появява се безмилост-
ната є решителност да победи.

Втренчваме се една в друга в очакване на сигнала да започнем. 
Притеснявам се, че Мама Агба ще протака това до безкрайност, 
когато най-накрая тя извиква: 

– Започвайте!
И аз веднага се озовавам в защитна позиция. 
Преди дори да съм помислила да нападна, Йеми се завърта със 

скоростта на гепардера. В един миг жезълът є прелита над главата 
є, а в следващия се озовава до шията ми. Момичетата зад мен ах-
ват, но аз не трепвам.

Йеми може да е бърза, но аз мога да съм по-бърза.
Когато жезълът є се приближава, аз се извивам колкото мога 

назад, избягвайки атаката. Все още съм наведена назад, когато Йе-
ми нанася още един удар, този път замахвайки надолу със силата 
на два пъти по-едро от нея момиче.

Аз се хвърлям встрани, претъркулвам се по черната рогозка и 
жезълът є се удря в тръстиката. Йеми замахва назад, приготвяй-
ки се да нанесе още един удар, докато аз се опитвам да се изправя.

– Зели! – предупреждава Мама Агба, но аз нямам нужда от по-
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мощта є.
Скачам на крака и вдигам жезъла си нагоре, блокирайки удара 

точно в момента, в който Йеми замахва отново.
Жезлите ни се удрят във въздуха със силен трясък. Плетените 

стени на тръстиковото ахере се разтрисат. Оръжието ми все още 
вибрира от удара, когато Йеми се завърта ниско, за да ме удари в 
коленете.

Отблъсквам се с издадения напред крак и размахвам ръце, за 
да се засиля, преобръщайки се във въздуха. Докато скачам над же-
зъла є, виждам първата си удобна възможност да нападна.

– Ха! – изсумтявам високо, използвайки силата от скока си, за 
да нанеса удара. – Хайде...

Жезълът на Йеми се забива в моя, спирайки атаката ми, преди 
дори да е започнала.

– Търпение, Зели – обажда се Мама Агба. – Не е време да на-
падаш. Наблюдавай, реагирай... изчакай противникът да атакува.

Потискам изпъшкването си и кимвам, отстъпвайки с жезъла.
Ще получиш шанса си – казвам си наум. – Просто изчакай да...
– Точно така, Зел – Гласът на Йеми е толкова тих, че само аз я 

чувам. – Слушай Мама Агба. Бъди послушна малка ларва.
И ето я.
Онази дума.
Онази ужасна, унизителна обида.
Прошепната без замисляне. Придружена от онази арогантна 

усмивка. 
Преди да съм се усетила, изтласквам жезъла си напред, само на 

косъм от корема на Йеми. По-късно ще получа ужасен бой от Ма-
ма, но ще си струва само за да видя страха в очите на Йеми.

– Хей! 
Въпреки че Йеми се обръща към Мама да се намеси, всъщност 

няма никакво време да се оплаче. Аз извъртам жезъла си със ско-
рост, от която очите є се разширяват, и се хвърлям в нова атака.

– Не сме се упражнявали така! – изпищява Йеми, отскачайки, 
за да избегне моя удар в коленете є. – Мамо... 

– Трябва ли тя да води твоите битки? – разсмивам се аз. – Хай-
де, Йеми, ако ще губиш, загуби с достойнство!
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В очите на Йеми проблясва гняв като при леонера, готова да 
скочи. Тя стиска ръчно издялания си жезъл, готова за мъст.

И в този миг започва истинската битка.
Стените на ахерето на Мама Агба свистят, докато жезлите ни се 

удрят един в друг отново и отново. Бием се известно време, тър-
сейки удобен случай, възможност да нанесем решаващ удар. Виж-
дам такава възможност, когато... 

– Ох!
Залитам назад и се превивам, хриптейки, а гаденето се надига в 

гърлото ми. За момент се притеснявам, че Йеми ми е счупила ре-
брата, но болката в корема потушава този страх.

– Спрете...
– Не! – прекъсвам Мама Агба с пресипнал от невъзможност-

та да дишам глас. Опитвам се да вкарам въздух в гърдите си и из-
ползвам жезъла, за да се изправя. – Добре съм.

Все още не съм свършила.
– Зели... – започва Мама, но Йеми не я оставя да довърши. 
Тя се засилва към мен, изпълнена с гореща ярост, и жезълът є 

минава само на един пръст от главата ми. Когато замахва да на-
падне, аз се извъртам извън обсега є. Преди да е успяла да се обър-
не, връхлитам към нея и забивам жезъла си в гръдната є кост.

– Ах! – изпъшква Йеми. 
Залита назад от удара ми и лицето є се свива от болка и шок. 

Никой не я е удрял в битките при Мама Агба. Не знае какво е усе-
щането.

Преди да е успяла да се съвземе, аз се завъртам и забивам же-
зъла в стомаха є. Тъкмо когато се каня да нанеса последния удар, 
червеникавите завеси, покриващи входа на ахерето, се разтварят 
широко.

Вътре се втурва Бизи с развята бяла коса. Едва си поема въздух, 
а ужасеният є поглед се приковава в Мама Агба.

– Какво има? – пита Мама.
Очите на Бизи се пълнят със сълзи.
– Съжалявам – проронва тя. – Аз заспах, аз... аз не...
– Изплюй камъчето!
– Идват! – изрича най-накрая Бизи. – Близо са, почти са тук!
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За момент и аз не мога да си поема въздух. Не мисля, че ня-
кой от другите може. Страх парализира всеки сантиметър от съ-
ществата ни.

След това надделява желанието за оцеляване.
– Бързо! – изсъсква Мама Агба. – Нямаме много време!
Вдигам Йеми на крака. Тя все още хрипти, но няма време да 

проверявам дали е добре. Грабвам жезъла є и се втурвам да събе-
ра и останалите.

Ахерето се изпълва с хаос, докато всички бързат да скрият ис-
тината. Във въздуха хвърчат метри ярка тъкан, появява се армия 
от тръстикови манекени. Понеже правим толкова много неща 
наведнъж, не се знае дали ще успеем да скрием всичко навреме. 
Единственото, което мога да направя, е да се съсредоточа върху 
собствената си задача – да набутам всички жезли под рогозката на 
арената, така че да не се виждат.

Свършвам и Йеми пъхва дървена игла в ръцете ми. Когато за-
весата, покриваща входа на ахерето, се вдига отново, аз все още 
тичам към определеното ми място.

– Зели!
Замръзвам. Всички погледи в ахерето се насочват към мен. 

Преди да мога да проговоря, Мама Агба ме удря отзад по глава-
та и по гърба ми плъзва болка, която само тя може да причини.

– Стой си на мястото – изсъсква тя. – Трябва ти много прак-
тика.

– Мамо Агба, аз...
Тя се навежда напред, пулсът ми се ускорява и в очите є про-

читам истината.
Нещо, което да ги разсее...
Начин, по който може да спечелим още малко време.
– Съжалявам, Мамо Агба. Прости ми.
– Просто си иди на мястото.
Преглъщам усмивката си и скланям глава в знак на извинение, 

навеждайки се достатъчно ниско, за да огледам стражите, които 
влизат. Като повечето войници в Ориша, по-ниският от двама-
та има светлокафява кожа като на Йеми и гъста черна коса. Макар 
че вътре сме само момичета, той държи ръката си върху дръжка-
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та на меча. Стиска я по-силно, сякаш всеки момент някоя от нас 
може да ги нападне.

Другият мъж е висок, сериозен, държи се някак тържествено и 
кожата му е доста по-тъмна от тази на спътника му. Той стои бли-
зо до входа, забил поглед в земята. Може би изпитва срам от това, 
което ще направят, каквото и да е то.

Върху железните им нагръдници блести знакът на крал Саран, 
ясен и лъскав. Само един поглед към изкусно изобразената снеж-
на леопанера е достатъчен стомахът ми да се свие – тя е сурово на-
помняне за монарха, който ги е изпратил.

Насочвам се подчертано намусено към тръстиковия си мане-
кен и почти се строполявам от облекчение. Това, което току-що 
беше арена, сега убедително играе ролята на шивашка работил-
ница. Ярката тъкан за дрехите на нашето племе покрива манеке-
ните пред всяко от момичетата, отрязана и закрепена в типичните 
за Мама Агба модели. Шием подгъвите на същите дашики, кои-
то сме зашивали с години, работейки мълчаливо в очакване стра-
жите да си отидат.

Мама Агба минава нагоре-надолу край редовете чираци, пре-
глеждайки работата им. Въпреки притеснението си аз се ухилвам 
на начина, по който кара стражите да чакат, отказвайки да удос-
тои с внимание нежеланото им присъствие.

– Има ли нещо, с което мога да ви помогна? – пита ги накрая.
– Време е за данъци – изгрухтява по-тъмният страж. – Плащай.
Спокойствието в изражението на Мама Агба изчезва като то-

плината в хладна нощ.
– Платих данъците си миналата седмица.
– Това не е търговски данък. – Погледът на по-светлия страж 

преминава над божниците, всички с дълги бели коси. – Таксата 
за ларвите се вдигна. И понеже имаш толкова много, и твоята се 
е вдигнала. 

Разбира се. Стискам плата толкова силно, че ръцете ме забо-
ляват. На краля не му е достатъчно да подчини божниците. Той 
трябва да пречупи и всички, които по някакъв начин ни помагат.

Стискам зъби, докато се опитвам да не обръщам внимание 
на стража, да не обръщам внимание на обидния начин, по който 
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прозвуча „ларвите“ от неговата уста. Няма значение, че ние, бож-
ниците, никога няма да бъдем магове, каквито трябваше да ста-
нем. В техните очи все още сме ларви. 

Това е всичко, което те някога ще видят.
Устните на Мама Агба са стиснати в тънка линия. Със сигур-

ност няма пари, които да им даде.
– Вече вдигнахте данъка за божниците миналата луна – отвръ-

ща тя. – И луната преди това.
Стражът с по-светлата кожа пристъпва напред, посягайки към 

меча си, готов да нанесе удар при първата проява на неподчине-
ние.

– Може би трябва да спреш да общуваш с ларвите.
– Може би трябва да спрете да ни ограбвате!
Думите изхвръкват от устата ми, преди да успея да ги спра. 

Всички момичета замръзват, Мама Агба се вкаменява, а тъмните 
є очи ме молят да замълча.

– Божниците не печелят повече. Откъде очаквате да дойдат па-
рите за тези нови данъци? – питам аз. – Не можете просто да вди-
гате таксите отново и отново. Ако продължавате да ги вдигате, 
няма да можем да плащаме.

Стражът се приближава бавно до мен по начин, който ме кара 
да жадувам за жезъла си. С правилния удар мога да го сваля на зе-
мята, а с правилния тласък мога да му прекърша врата.

Изведнъж забелязвам, че той не държи обикновен меч. Чер-
ното му оръжие свети в ножницата, металът е по-ценен от злато.

Маджасит...
Метална сплав, създадена от крал Саран преди Нападението, за 

да отслаби нашата магия и да изгаря плътта ни.
Точно като черната верига, която увиха около шията на мама.
Един могъщ маг може да се противопостави на влиянието на 

редкия метал, но повечето от нас той лишава от сили. Въпреки че 
нямам магия, която да потисне, близостта на меча все пак кара ко-
жата ми да настръхне, когато стражът ме приклещва.

– Добре би било да си държиш устата затворена, момиченце.
И е прав. Добре би било да си държа устата затворена, да пре-

глътна яростта си, за да оцелея. Но когато той е толкова близо до 
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мен, едва се сдържам да не забия иглата си в малките му кафяви 
очи. Може би трябва да мълча. А може би той трябва да умре.

– Ти тряб...
Мама Агба ме бутва с такава сила, че се строполявам на земята.
– Ето – прекъсва ме тя и подава шепа монети. – Просто ги взе-

мете.
– Мамо, недей... 
Тя се обръща и ме стрелва с толкова студен поглед, че направо 

се вкаменявам. Млъквам и се изправям на крака, скривайки се зад 
шарената дреха на манекена си.

Чува се звънтене, докато стражът преброява бронзовите моне-
ти, пуснати в дланта му. Когато свършва, той изсумтява:

– Не е достатъчно.
– Ще трябва да е – моли се Мама и в гласа є прозвучава отчая-

ние. – Това е. Това е всичко, което имам.
Под кожата ми забълбуква омраза, остра и гореща. Това не е 

редно. Мама Агба не трябва да се моли. Вдигам очи и срещам по-
гледа на стража. Грешка. Преди да успея да се обърна или да при-
крия отвращението си, той ме хваща за косата.

– Ох! – извиквам аз, когато болката пронизва черепа ми. 
В следващия момент стражът ме хвърля по корем на земята, 

изкарвайки въздуха от гърлото ми.
– Може да нямаш пари – изръмжава той, притискайки ме с ко-

ляно към пода.  – Но със сигурност имаш доста ларви.  – После 
сграбчва грубо вътрешната част на бедрото ми. – Ще започна с 
тази.

Докато се боря за въздух, кожата ми се нагорещява и аз затва-
рям очи, стискайки длани, за да скрия треперенето на ръцете си. 
Искам да изпищя, да счупя всички кости в тялото му, но с вся-
ка секунда отслабвам все повече. Докосването му изтрива всич-
ко, което съм, всичко, което съм се борила да стана с толкова труд.

В този момент аз отново съм онова малко безпомощно моми-
ченце, а той влачи майка ми навън.

–  Достатъчно!  – Мама Агба избутва назад стража и ме при-
дърпва към себе си, ръмжаща като пазеща малкото си леонера. – 
Взехте парите ми и това е всичко, което ще получите. Отивайте 
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си. Веднага.
При тази наглост стражът се разгневява и понечва да извади 

меча си, но другият го спира.
– Хайде. Трябва да минем през цялото село до свечеряване.
Макар че по-тъмният се опитва да звучи безгрижно, говори 

през стиснати зъби. Може би в нашите лица той вижда майка или 
сестра, спомен за някого, когото иска да защити.

Другият страж остава неподвижен за момент, толкова непод-
вижен, че не знам какво да очаквам. Накрая той пуска меча си и 
вместо с него ни пронизва с поглед.

– Научи тези ларви на дисциплина – предупреждава той Мама 
Агба. – Или аз ще го направя.

Насочва поглед към мен и макар че тялото ми е плувнало в 
пот, вътрешностите ми замръзват. Той плъзва поглед нагоре и 
надолу по тялото ми, като предупреждение за това, което може 
да отнеме.

Само опитай – иска ми се да извикам, но устата ми е прекале-
но пресъхнала, за да говоря. Стоим мълчаливо, докато стражите 
излизат и тропотът на ботушите им с метални подметки утихва.

Силата на Мама Агба изчезва като угасена от вятъра свещ. Тя 
се хваща за един от манекените за опора и страховитият воин, ко-
гото познавам, се превръща в немощен стар непознат.

– Мамо...
Приближавам се да є помогна, но тя отблъсва ръката ми.
– Оде! 
Глупачка – кара ми се тя на йоруба, езика на маговете, забра-

нен след Нападението. Не съм чувала езика ни от толкова дълго, 
че ми трябва малко време да си спомня какво означава тази дума.

– Какво ти става, в името на боговете?
Отново всички погледи в ахерето се насочват към мен. Дори 

малката Бизи ме гледа втренчено. Но как може Мама Агба да ми 
крещи? Защо аз да съм виновната, след като тези стражи моше-
ници са крадци?

– Опитвах се да те защитя.
– Да ме защитиш? – повтаря Мама Агба. – Знаеше, че перчене-

то ти няма да промени нищо. Заради теб можеше да убият всич-
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ки ни!
Аз залитам стресната от суровостта в гласа є. Никога не съм 

виждала в очите є такова разочарование.
– Ако не мога да се бия с тях, защо сме тук? – Гласът ми пот-

репва, но преглъщам сълзите си. – Каква е ползата от обучението 
ни, ако не можем да се защитаваме? Защо правим това, ако не мо-
жем да защитим теб?

– Зели, мисли, за бога! Помисли за някой друг, освен за себе си! 
Кой ще защити баща ти, ако нараниш тези мъже? Кой ще защити 
Тзеин, когато стражите дойдат, жадни за кръв?

Отварям уста, за да отговоря, но няма какво да кажа. Права е, 
дори и да убия няколко стражи, не мога да унищожа цялата ар-
мия. Рано или късно ще ме открият. Рано или късно ще пречупят 
тези, които обичам.

– Мамо Агба? – Гласът на Бизи трепва, тъничък като писукане-
то на мишка. Тя се е вкопчила в шалварите на Йеми, а очите є са 
пълни със сълзи. – Защо ни мразят?

Сякаш нова умора обзема тялото на Мама. Тя разтваря ръце за 
прегръдка към Бизи.

– Те не мразят вас, детето ми. Мразят това, което трябваше да 
станете.

Бизи се сгушва в кафтана на Мама, заглушавайки звука от 
хлипанията си. Докато тя плаче, Мама Агба оглежда стаята и как 
всички други момичета едва сдържат сълзите си.

– Зели попита защо сме тук. Добър въпрос. Често говорим, че 
трябва да се биете, но никога не казваме защо. – Мама оставя Би-
зи и прави знак на Йеми да є донесе столче. – Момичета, не тряб-
ва да забравяте, че светът невинаги е бил такъв. Имаше време, ко-
гато всички ние в Ориша бяхме едно цяло.

Мама Агба сяда на столчето и момичетата се скупчват около 
нея, жадни да я слушат. Всеки ден уроците є завършват с история 
или приказка. Обикновено се бутах отпред, за да не пропусна ни-
то една дума. Но този път оставам накрая, прекалено засрамена 
да седна по-близо.

Мама Агба потрива ръце бавно и методично. Въпреки всичко, 
което се бе случило, на устните є потрепва лека усмивка, усмив-
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ка, която може да извика само една история. Не мога да се сдържа 
и пристъпвам по-близо, промушвайки се между няколко моми-
чета. Това са нашите приказки. Нашата история.

Истина, която кралят се опита да погребе заедно с мъртвите 
ни.

– В началото Ориша била земя, където живеели редки и свеще-
ни магове. Всеки от десетте клана бил надарен от боговете в небе-
сата и имал различна сила над земята. Имало магове, които мо-
жели да контролират водата, други властвали над огъня. Имало 
магове със силата да четат мисли, дори магове, които можели да 
надникват във времето!

Въпреки че в един или друг момент всички сме чували тази 
история – от Мама Агба или от родителите, които вече нямаме – 
повторният разказ не отнема нищо от магията на думите є. Очи-
те ни светват, докато Мама Агба говори за маговете с дарбата да 
лекуват и за тези със способност да причиняват болести. Навеж-
даме се по-близо, когато тя говори за маговете, които укротявали 
дивите зверове по земите ни, за маговете, държали светлината и 
тъмнината в дланите си.

– Всеки от маговете се раждал с бяла коса, знак, че са докосна-
ти от боговете. Те използвали дарбите си, за да се грижат за хората 
на Ориша и били почитани из цялата земя. Но не всеки получа-
вал дар от боговете. – Мама Агба посочи с ръка из стаята. – Затова 
всеки път, когато се раждали нови магове, цели райони се радва-
ли, празнувайки появата на белите им къдрици. Избраните деца 
не можели да правят магия, преди да навършат тринадесет годи-
ни, така че до проявяването на способностите им били наричани 
ибауи, „дарени от боговете“.

Бизи повдига брадичка и се усмихва, припомняйки си откъ-
де идва названието ни „божници“. Мама Агба протяга ръка и по-
дръпва един кичур от бялата є коса, която всички бяхме научени 
да крием.

– Маговете се издигнали в Ориша и станали първите крале и 
кралици. По онова време навсякъде царял мир, но той не просъ-
ществувал дълго. Онези, които имали власт, започнали да се въз-
ползват от магията си за своя облага и за наказание боговете им я 
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отнели. Когато магията изчезнала от кръвта им, те загубили бяла-
та си коса като знак за греха им. С поколенията обичта към маго-
вете се превърнала в страх. Страхът се превърнал в омраза, а ом-
разата в насилие, в желание маговете да бъдат унищожени.

След тези думи на Мама в стаята сякаш става по-мрачно. Всич-
ки знаем какво следва – нощта, за която не говорим, нощта, която 
никога няма да забравим.

– До онази нощ маговете можели да оцеляват, защото използ-
вали силите си, за да се защитават. Но преди единадесет години 
магията изчезнала. Само боговете знаят защо. – Мама Агба затва-
ря очи и въздиша тежко. – Един ден магията дишала. На следва-
щия била мъртва.

Само боговете знаят защо?
От уважение към Мама Агба преглъщам въпроса си. Тя гово-

ри като всички възрастни, преживели Нападението. Примирени, 
сякаш боговете са ни отнели магията, за да ни накажат или прос-
то защото така решили.

Дълбоко в душата си знам истината. Разбрах я в момента, в 
който видях маговете на Ибадан във вериги. Боговете са умрели 
заедно с нашата магия. Те никога няма да се върнат.

– В онзи съдбовен ден крал Саран не се поколебал – продължа-
ва Мама Агба. – Използвал този момент, в който маговете били 
слаби, за да нанесе удара си.

Затварям очи, борейки се с напиращите сълзи. Веригата, която 
увиха около шията на мама. Кръвта от трупа є, капеща на земята.

Мълчаливите спомени от онази нощ изпълват тръстиковата 
колиба, пропивайки въздуха със скръб. В онази нощ всички ние 
загубихме маговете в семействата си.

Мама Агба въздъхва и се изправя, събирайки отново силата, 
която всички познаваме. Тя оглежда всяко момиче в стаята, както 
генерал оглежда войските си.

– Аз обучавам на бойни изкуства всяко момиче, което иска да 
се научи, защото в този свят винаги ще има хора, които ви жела-
ят злото. Но започнах това обучение за божници, за деца на пад-
нали магове. Макар че силата ви да станете магове е изчезнала, 
омразата и насилието към вас са останали. Затова сме тук. Зато-
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ва тренираме.
С рязко движение Мама взима собствения си сгънат жезъл и го 

забива в пода. 
– Враговете ви носят мечове. Защо аз ви обучавам в изкуство-

то на жезъла?
Гласовете ни повтарят като ехо мантрата, която Мама Агба ни 

кара да изричаме отново и отново.
– Той избягва – вместо да наранява, наранява – вместо да оса-

катява, осакатява – вместо да убива. Жезълът не унищожава.
– Уча ви да бъдете воини в градината, за да не станете никога 

градинари във войната. Давам ви уменията да се борите, но всич-
ки вие трябва да овладеете силата на въздържанието. – Мама се 
обръща към мен с изопнати назад рамене. – Трябва да защитавате 
тези, които не могат да се защитят сами. Така ни служи жезълът.

Момичетата кимват, но единственото, което аз мога да напра-
вя, е да се втренча в пода. Отново едва не провалих всичко. Отно-
во създадох проблеми за другите.

– Добре – въздъхва Мама Агба. – Това е достатъчно за днес. Съ-
берете си нещата. Утре ще продължим откъдето спряхме.

Момичетата се изнизват от колибата, благодарни за възмож-
ността да се измъкнат. Аз се опитвам да сторя същото, но сбръч-
каната ръка на Мама Агба ме хваща за рамото. 

– Мамо...
– Мълчи! – заповядва тя. 
Последните момичета ме поглеждат със съчувствие. Те по-

търкват задните си части си и най-вероятно се чудят колко уда-
ра ще получа.

Двайсет – за несъобразяване с тренировките... петдесет – за го-
ворене не на място... сто за това, че едва не убих всички ни...

Не.
Сто щяха да са малко.
Сподавям въздишката си и се стягам за болката. Ще е бързо – 

казвам си наум. – Ще свърши още преди да разбера, че... 
– Седни, Зели.
Мама Агба ми подава чаша чай и налива и за себе си. Сладки-

ят мирис се понася към носа ми, а топлината на чашата сгрява ръ-
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цете ми.
– Това отровно ли е? – присвивам вежди аз.
Крайчетата на устата є помръдват, но тя прикрива усмивката 

си със строг поглед. Аз скривам своята, като отпивам от чая, на-
слаждавайки се на малкото мед, който усещам на езика си. Започ-
вам да въртя чашата в ръце и да опипвам лилавите мъниста по 
ръба є. Мама имаше такава украсена чаша – нейните мъниста бя-
ха сребърни, в чест на Оя, богинята на живота и смъртта.

За момент споменът ме кара да забравя разочарованието на 
Мама Агба, но когато сладостта на чая изчезва, горчивият вкус на 
вината отново се връща. Тя не би трябвало да преживява това. Не 
и заради божници като мен.

– Съжалявам. – Прокарвам пръсти по мънистата, за да не вди-
гна поглед. – Знам... знам, че не ти е лесно с мен.

Както и Йеми, Мама Агба е косиданка, жителка на Ориша, коя-
то няма способността да използва магия. Преди Нападението ние 
вярвахме, че боговете избират кой да се роди божник и кой не, но 
сега, когато магията я няма, не разбирам защо разликата все още 
има значение.

Тъй като няма бяла коса, Мама Агба може да се слее с остана-
лите жители на Ориша и да избегне преследванията на стражи-
те. Ако не се занимаваше с нас, те можеше и да я оставят на мира.

Някаква част от мен иска тя да ни изостави и да си спести бол-
ката. Тогава с шивашките си умения ще може да шие със собстве-
ни материали и да изкарва добра печалба, която да не є отнемат.

– Започваш все повече да приличаш на нея, знаеш ли? – отпи-
ва малка глътка от чая си Мама Агба и се усмихва. – А когато кре-
щиш, приликата е плашеща. Наследила си яростта є.

Зяпвам от изненада. Мама Агба не обича да говори за онези, 
които сме изгубили. Почти никой от нас не го прави. Отпивам от-
ново от чая си и кимвам.

– Знам.
Не съм сигурна кога започна, но промяната у тате беше оче-

видна. Той спря да среща погледа ми, защото в мен виждаше ли-
цето на убитата си съпруга.

– Това е хубаво. – Усмивката на Мама Агба изчезва и тя се нам-
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ръщва. – Ти беше съвсем малка по време на Нападението. При-
теснявах се, че ще забравиш.

– Не бих могла, дори и да искам. 
Не и при положение, че лицето на мама беше като самото слън-

це.
Това е лицето, което се опитвам да не забравя. Не трупът със 

стичаща се по шията кръв.
– Знам, че се бориш за нея – прокарва ръка през бялата ми ко-

са Мама Агба. – Но кралят е безмилостен, Зели. Той предпочита 
да бъдат избити всички в кралството, но не и да търпи неподчи-
нение сред божниците. Когато врагът ти няма чест, ти трябва да 
се бориш по други, по-умни начини.

– Някой от тях включва ли да удрям тези негодници с жезъ-
ла си?

Мама Агба се засмива и кожата около махагоновите є очи се 
набръчква.

– Просто ми обещай, че ще внимаваш. Обещай, че ще избереш 
правилния момент да се биеш.

Аз грабвам ръцете є и навеждам глава, покланяйки се ниско, за 
да покажа уважението си.

– Обещавам, Мамо. Няма да те разочаровам отново.
– Добре, защото тук имам нещо и не ми се иска да съжалявам, 

че съм ти го показала.
Тя бръква в кафтана си и изважда тънка черна пръчка. Замах-

ва рязко с нея. Аз отскачам назад, защото пръчката се превръща в 
лъскав метален жезъл.

– О, богове! – ахвам аз, борейки се с желанието да грабна то-
ва чудо. 

Древни символи покриват всеки сантиметър от черния метал 
и всеки гравиран символ напомня урок, преподаден от Мама Аг-
ба. Като пчела, привлечена от меда, погледът ми попада първо на 
акофена – кръстосаните остриета, мечовете на войната. Смелост-
та невинаги крещи, – бе казала тя в онзи ден. – Доблестта невина-
ги блести. След това очите ми се насочват към символа акома до 
двата меча – сърцето на търпеливостта и толерантността. В онзи 
ден... почти съм сигурна, че в онзи ден си заслужих боя.
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Всеки символ ме връща към още един урок, още една история, 
още една мъдрост. Поглеждам Мама в очакване. Това подарък ли 
е, или ще го използва, за да ме набие?

– Вземи! 
Тя полага гладкия метал в ръката ми. Веднага усещам силата 

му. Укрепен с желязо... създаден да чупи глави.
– Това наистина ли се случва?
Мама кимва.
– Днес се би като воин.
Ставам, за да размахам жезъла, и веднага силата му ме смайва. 

Металът прорязва въздуха като нож, по-смъртоносен е от който 
и да е дъбов жезъл, който някога съм изработвала.

– Спомняш ли си какво ти казах, когато за пръв път започнах-
ме да тренираме?

Аз кимвам и имитирам уморения глас на Мама Агба: 
– Ако ще се биеш със стражите, най-добре е да се научиш как да 

побеждаваш.
Макар че тя ме плясва по главата, дълбокият є смях отеква в 

тръстиковите стени. Аз є давам жезъла, тя го забива в земята и 
оръжието се свива обратно до метална пръчка.

– Знаеш как да побеждаваш – казва тя. – Просто трябва да се 
научиш кога да се биеш.

Гордост, благородство и болка изпълват гърдите ми, когато 
Мама Агба отново поставя жезъла в дланта ми. Понеже не съм 
сигурна, че мога да проговоря, обвивам ръце около кръста є и се 
наслаждавам на познатия мирис на нова тъкан и сладък чай.

Въпреки че отначало Мама Агба се вцепенява, тя ме прегръща 
силно, заличавайки болката. След това се отдръпва, за да каже не-
що, но спира, когато завесата на ахерето є се отваря отново.

Аз вдигам металния прът, готова да замахна с него, но осъзна-
вам, че на вратата е застанал по-големият ми брат Тзеин. Той е це-
лият мускули и сила и тръстиковата колиба сякаш се смалява от 
присъствието му. По тъмната му кожа са изпъкнали сухожилия. 
От черната коса надолу по челото му се стича пот. Остра болка 
свива сърцето ми, когато очите му срещат моите.

– Тате!
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В ума ми се промъква страх, докато се провираме през про-
давачките и майсторите, изпълнили дървените улици. Стражът, 
който ме нападна, може да е отишъл при тате. И скоро ще дой-
де и за...

– Зели! – вика Тзеин с тон, който ми дава да разбера, че това не 
е първият му опит да привлече вниманието ми. – Защо го остави? 
Беше твой ред да стоиш при него!

– Днес беше битката за завършването. Ако я бях пропуснала... 
– По дяволите, Зел! – Яростта в гласа на Тзеин кара другите се-

ляни да се обърнат към нас. – Сериозно ли? Остави тате заради 
глупавата си тояга? 

– Не е тояга, а оръжие – изкрещявам в отговор. – И не съм го 
изоставила. Той се успа. Имаше нужда от почивка. А и оставах 
всеки ден тази седмица... 

– Защото аз стоях с него всеки ден миналата седмица! 
Тзеин прескача едно пълзящо дете, а когато се приземява, мус-

кулите му трептят под кафявата кожа. Когато изтичва край една 
косиданка, тя се усмихва, надявайки се, че игривата є усмивка ще 
прекъсне устрема му. Тзеин привлича вниманието на селяните и 
те го гледат като магнити, намиращи пътя към дома. А аз дори ня-
ма нужда да избутвам хората от пътя си – един поглед към бялата 
ми коса и те ме избягват, сякаш съм заразна чума.

– Игрите на Ориша са само след две луни – продължава Тзе-
ин. – Нали знаеш какво ще значи за нас, ако спечелим тези пари? 
Когато съм на тренировки, ти трябва да стоиш с тате. Коя част от 
това е толкова трудно да разбереш? По дяволите!

Тзеин спира внезапно пред плаващия пазар в центъра на Ило-
рин. Заобиколено от правоъгълна пътека, морето е пълно с кръг-
ли кокосови лодки на пазарящи се помежду си селяни. Ако не бе-
ше започнала търговията за деня, щяхме да изтичаме по нощния 
мост до дома си в рибарската част. Но пазарът е отворил рано и 
мостът го няма. Трябва да минем по дългия път.

Тзеин, атлетът, хуква по пътя, заобикалящ пазара, за да стигне 
до тате. Аз тръгвам след него, но спирам край кокосовите лодки.

Търговци и рибари се пазарят, разменяйки свежи плодове за 
най-доброто от днешния улов. Когато времената са добри, разме-
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ните са любезни – всеки взима малко по-малко, за да даде на дру-
гите малко повече. Но днес всички се карат, настоявайки за бронз 
и сребро вместо обещания и риба.

Данъците...
Проклетото лице на онзи страж се връща в съзнанието ми и 

усещането за ръката му изгаря бедрото ми. Споменът за погледа 
му ме кара да бързам напред и аз скачам в първата лодка.

– Зели, внимавай! – извиква Кана, обхващайки с ръце ценни-
те си плодове. 

Градинарката на селото намества кърпата върху косата си и ме 
поглежда гневно, когато скачам в съседната дървена лодка, пълна 
със сини риби.

– Извинявай!
Викам извинение след извинение, прескачайки от лодка на 

лодка като червеноноса жаба. Веднага, щом се приземявам вър-
ху платформата на рибарския сектор, хуквам, наслаждавайки се 
на усещането от трополенето на краката ми по дървените дъски. 
Въпреки че Тзеин остава назад, аз продължавам. Трябва да стигна 
до тате първа. Ако е зле, Тзеин ще има нужда от предупреждение.

 Ако тате е мъртъв...
Мисълта превръща краката ми в олово. Не може да е мъртъв. 

Половин час след зазоряване е, трябва да натоварим лодката си и 
да отплаваме в морето. Докато разстелем мрежите, най-добрият 
улов ще е свършил. Кой ще ми се кара за това, ако тате си е оти-
шъл?

Сякаш виждам как го оставих, когато излязох – заспал дълбоко 
в празното ни ахере. Дори и тогава той изглеждаше изтощен, ся-
каш не може да си почине и с най-дългия сън на света. Надявах се, 
че няма да се събуди, преди да се върна, но трябваше да усетя, че 
ще се случи нещо. В неподвижността си той трябваше да се спра-
вя с болката си, със съжаленията си.

И с мен. С мен и с глупавите ми грешки.
Тълпата, събрана пред ахерето ни, ме кара да спра рязко. Хора-

та закриват гледката към океана, сочат и викат към нещо, което не 
мога да видя. Преди да успея да си проправя път, Тзеин се втур-
ва през тълпата. Когато хората се отдръпват, сърцето ми спира.
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Почти на километър навътре в морето някой размахва ръце и 
се мята отчаяно във водата. Мощни вълни се разбиват в главата 
на горкия човек, потапяйки го при всеки удар. Мъжът вика за по-
мощ с немощен и задавен глас. Но това е глас, който бих позна-
ла навсякъде.

Гласът на моя баща.
Двама рибари започват да гребат като обезумели към него в 

кокосовите си лодки. Но силата на вълните ги запраща назад. Ня-
ма да успеят да стигнат навреме.

– Не! – викам ужасено, когато едно течение издърпва тате под 
водата.

Чакам той да излезе на повърхността, но нищо не се появява 
сред сърдитите вълни. Закъснели сме.

Тате си отиде.
Тази мисъл е като удар с жезъл в гърдите. В главата. В сърцето.
За миг въздухът изчезва от моя свят и аз забравям как да ди-

шам.
Но докато се опитвам да се задържа на крака, Тзеин се втур-

ва напред. Изпищявам, когато той се хвърля във водата, порей-
ки вълните със силата на дългокрила акула. Тзеин плува с ярост, 
каквато не съм виждала. Бързо надминава лодките. След секунди 
стига до мястото, където потъна тате, и се гмурва.

Хайде! Гърдите ми се свиват толкова, че – кълна се – усещам 
как ребрата ми се пукат. Но когато Тзеин се появява, ръцете му са 
празни. Няма тяло.

Няма го тате.
Тзеин се гмурва отново, задъхан, и този път рита по-силно. 

Секундите без него се разтягат в цяла вечност. О, богове...Може да 
изгубя и двамата.

– Хайде! – прошепвам аз, втренчена във вълните, където бяха 
изчезнали тате и Тзеин. – Върни се. 

Бях нашепвала тези думи и по-рано. Когато бях малка, вед-
нъж гледах как тате изважда Тзеин от дълбините на едно езеро, 
разкъсвайки водораслите, които го бяха омотали под водата. Той 
натискаше малкия му гръден кош, но когато не успя да го нака-
ра да започне да диша, мама и нейната магия го бяха спасили. Тя 
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улов с тате. Тзеин трябваше да се връща от тренировката си по аг-
бьон, за да ни помага.

Вместо това, той се взира в тате със скръстени ръце, прекале-
но вбесен, дори да погледне към мен. В момента единственият ми 
приятел е Найла, вярната леонера, която отгледах от ранено мал-
ко. Вече пораснала, когато е на четири крака, тя се извисява над 
мен, достигайки до шията на Тзеин. Двата нащърбени рога, които 
се подават иззад ушите є, са толкова близо до тръстиковите стени, 
че има опасност да ги пробият. Повдигам ръка и Найла инстинк-
тивно навежда огромната си глава, внимавайки да не ме нарани 
с големите зъби, извити над челюстите є. Почесвам я по муцуна-
та и тя започва да мърка. Поне има някой, който не ми е сърдит. 

– Какво стана, тате? 
Сърдитият глас на Тзеин прорязва тишината. Чакаме отговор, 

но изражението на тате остава безизразно. Той се взира в пода с 
празнота, от която ме заболява сърцето.

– Тате? – Тзеин се навежда, за да го погледне в очите. – Спом-
няш ли си какво стана?

Тате се завива по-плътно с одеялото.
– Трябваше да отида за риба.
– Ти не трябва да излизаш сам! – възкликвам аз.
Тате се свива, а Тзеин ми отправя убийствен поглед, принуж-

давайки ме да смекча тона си.
– Припадъците ти стават все по-лоши. – Опитвам отново аз. – 

Защо не можа да изчакаш да се върна?
– Нямаше време – поклаща глава тате. – Дойдоха стражите. Ка-

заха, че трябва да платя.
– Какво? Защо? – свъсва вежди Тзеин. – Платих им миналата 

седмица.
–  Данък за божници е  – стискам плата на шалварите си, все 

още преследвана от докосването на онзи страж. – Направиха съ-
щото с Мама Агба. Сигурно ходят по всички домове на божници 
в селото.

Тзеин притиска стиснати юмруци към главата си, сякаш за да 
смаже собствения си череп. Той иска да вярва, че играейки по пра-
вилата на монархията, можем да се опазим, но когато тези прави-
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ла са изградени върху омраза, нищо не може да ни защити.
Същата вина, която ме заля в ахерето на Мама Агба, се появя-

ва отново и ме притиска, докато накрая потъва в гърдите ми. Ако 
аз не бях божница, те нямаше да страдат. Ако мама не беше маг, 
щеше да е още жива.

Забивам пръсти в косата си и неволно отскубвам кичур. Поня-
кога се замислям дали да не я отрежа, но дори и без бялата ми ко-
са семейството ми така или иначе е обречено, защото съм потом-
ка на магове. Ние сме хората, които изпълват затворите на краля, 
хората, които монархията превръща в черноработници. Хората, 
които гражданите на Ориша се опитват да заличат от чертите си, 
поставяйки ни извън закона, сякаш бялата коса и мъртвата магия 
са някакво петно в обществото.

Мама казваше, че в началото бялата коса била знак за силата 
на небесата и земята. Тя била символ на красотата, добродетелта 
и любовта, означавала, че сме благословени от боговете над нас. 
Но когато всичко се променило, магията станала омразна за мно-
зина. Наследеното от нас било намразено.

Това е жестокост, която аз приех преди много време, но кога-
то видя такава болка, причинена на Тзеин и тате, тя ме наранява 
много дълбоко. Тате все още кашля и плюе солена вода, а вече сме 
принудени да мислим как да свържем двата края.

– Ами рибата ветроход? – пита Тзеин. – Може да им платим с 
нея.

Отивам до задната част на колибата и отварям малката ни же-
лязна охладителна кутия. В ледена морска вода лежи червеноопа-
шатата риба ветроход, която уловихме вчера, а лъскавите є люспи 
са обещание за прекрасен вкус. Рядко срещана в морето на Уари, 
тя е прекалено скъпа, за да я изядем. Но ако стражите се съгласят 
да я вземат... 

– Отказаха да им платя с риба – измърморва тате. – Трябваше 
ми бронз. Сребро. – Той разтрива слепоочията си, сякаш така би 
могъл да накара целият свят да изчезне. – Казаха ми да намеря па-
рите или щели да продадат Зели на пазара за работна ръка.

Кръвта ми се смразява и аз се обръщам внезапно, неспособ-
на да скрия страха си. Организирани из цяла Ориша, тези паза-
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ри осигуряват работната ръка в кралството ни. Когато някой не 
може да плати данъците си, трябва да работи, за да изплати дъл-
га си към краля. Попадналите на тези пазари работят безкрайно, 
изграждайки дворци, прокарвайки пътища, копаейки въглища и 
какво ли не още.

Това е система, която някога е била полезна за Ориша, но 
след Нападението тя не е нищо повече от одобрена от държава-
та смъртна присъда. Извинение да се съберат моите хора – сякаш 
монархията изобщо има нужда от извинение. При толкова много 
божници, останали сираци след Нападението, ние сме тези, които 
не могат да си позволят високите данъци на монархията. Ние сме 
истинската мишена на всяко повишаване на данъците.

По дяволите! Боря се да скрия обзелия ме ужас. Ако ме откарат 
на пазара, никога няма да се измъкна. Никой не е успял да избяга 
от това. Предполага се, че принудителната работа продължава са-
мо до изплащането на първоначалния дълг, но с вдигането на да-
нъците този дълг също нараства. Държани гладни, пребивани и 
дори още по-лошо, божниците са превозвани като добитък. При-
нуждават ги да работят, докато телата останат без сили.

Потапям ръце в хладната вода, за да успокоя нервите си. Не 
мога да допусна тате и Тзеин да видят колко съм изплашена. Та-
ка само ще стане по-лошо за всички нас. Но когато пръстите ми 
започват да треперят, не знам дали е от студа, или от ужаса. Как 
е възможно да се случва това? Кога нещата станаха толкова зле? 

Не – прошепвам си наум. – Грешен въпрос.
Не трябва да питам кога нещата са станали толкова зле. Трябва 

да се питам защо изобщо си мислех, че нещата са се подобрили.
Поглеждам към единствената лилия, втъкана в замрежения 

прозорец на колибата ни, единствената жива връзка с мама, коя-
то ми е останала. Когато живеехме в Ибадан, тя слагаше лилии в 
прозореца на стария ни дом в чест на майка си, знак на почит от 
страна на маговете към техните мъртви.

Обикновено, когато поглеждам към цветето, аз си спомням 
широката усмивка, която се появяваше на лицето на мама, когато 
вдъхваше канеления аромат на тези цветя. Днес в клюмналите му 
листа виждам само черната верига от маджасит, заела мястото на 
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златния амулет, който тя винаги носеше на шията си.
Макар че споменът е отпреди единадесет години, и сега ми е 

по-ясен, отколкото всичко, което виждам в момента.
Това беше нощта, в която нещата тръгнаха зле. Нощта, в коя-

то крал Саран обеси моите хора пред очите на всички, обявявай-
ки война на днешните и бъдещите магове. Нощта, в която маги-
ята умря.

Нощта, в която изгубихме всичко.
 Тате потръпва и аз изтичвам до него и слагам ръка на гърба 

му, за да не падне. В погледа му няма гняв, само примирение. Той 
стиска старото си одеяло, а аз искам да видя воина, когото позна-
вах като дете. Преди Нападението той можеше да отблъсне три-
ма въоръжени стражи само с нож за одиране на животни. Но след 
побоя, който му нанесоха в онази нощ, мозъчното сътресение бе-
ше толкова сериозно, че му трябваха пет луни само докато отно-
во започне да говори.

Те го пречупиха, разбиха сърцето му и смазаха душата му. Мо-
же би щеше да се възстанови по-бързо, ако не се беше свестил и 
не бе видял трупа на мама, завързан с черни вериги. Но стана точ-
но така.

И оттогава не е на себе си.
– Добре – въздъхва Тзеин, винаги търсещ жив въглен в пепел-

та. – Да излезем с лодката. Ако тръгнем сега... 
– Няма да стане – прекъсвам го аз. – Нали видя пазара. Дори и 

да хванем риба, каквито и допълнителни пари да са имали хора-
та, вече са ги похарчили.

– И нямаме лодка – промърморва тате. – Изгубих я сутринта.
– Какво? 
Не бях разбрала, че лодката не е отвън. Обръщам се към Тзеин, 

готова да чуя следващия му план, но той се строполява на тръс-
тиковия под.

 Свършено е с мен. Притискам се към стената и затварям очи.
Без лодка, без пари.
Без начин да избегна пазара за работна ръка.
В ахерето настъпва тишина, която потвърждава моята присъ-

да. Може да ме изпратят в двореца. Да прислужвам на разглезени 



29

ДЕЦА ОТ КРЪВ И КОСТИ

благородници е за предпочитане пред това да кашлям прахта от 
мините в Калабрар или пред другите престъпни канали, където 
търговците могат да продадат всекиго. От това, което съм чувала, 
подземните публични домове дори не са най-лошото, което тър-
говците могат да ме принудят да върша. 

 Тзеин се размърдва в ъгъла. Познавам го. Вероятно ще пред-
ложи да заеме моето място. Но в момента, в който се готвя да въз-
разя, мисълта за двореца поражда нова идея.

– А Лагос? – предлагам аз.
– Бягането няма да помогне.
– Не да избягам – поклащам глава. – Пазарът там е пълен с ари-

стократи. Мога да продам рибата.
Преди който и да е от тях да може да каже нещо за гениал-

ността ми, грабвам пергаментова хартия и изтичвам при рибата. 
– Ще се върна с данъци за три луни напред. И с пари за нова 

лодка. 
И Тзеин ще може да се съсредоточи върху агбьона. Тате ще мо-

же най-накрая да си почине малко. Мога да помогна – усмихвам се 
на себе си. Най-после мога да направя нещо както трябва.

– Не може да отидеш – прекъсва мислите ми умореният глас на 
тате. – Там е прекалено опасно за божници.

– По-опасно, отколкото пазара за работна ръка? – изпръхтявам 
аз. – Защото, ако не го направя, ще се озова там.

– Аз ще отида – предлага Тзеин.
– Не, няма! – Пускам завитата риба в торбата си. – Ти не мо-

жеш да се пазариш, ще провалиш цялата сделка.
– Може да взема по-малко пари, но мога да се защитавам.
– И аз мога. – Размахвам жезъла на Мама Агба, преди да пусна 

и него в торбата.
– Тате, моля те – избутва ме Тзеин. – Ако отиде Зел, ще напра-

ви нещо глупаво.
– Ако отида аз, ще се върна с повече пари, отколкото някога 

сме виждали.
Тате сбърчва чело, докато се чуди дали да се съгласи.
– Зели трябва да продаде рибата... 
– Благодаря ти! 
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– ... но ти, Тзеин, я наблюдавай.
– Не! – кръстосва ръце Тзеин. – Един от нас трябва да е тук, в 

случай че стражите се върнат. 
– Заведете ме при Мама Агба – казва тате. – Ще се крия там, до-

като се върнете.
– Но, тате... 
– Ако не тръгнете веднага, няма да се върнете, преди да се смра-

чи.
Тзеин стиска очи, скривайки яда си. После излиза и започва да 

стяга седлото на Найла върху огромния є гръб, а аз помагам на та-
те да се изправи.

– Доверявам ти се – промърморва той прекалено тихо, така че 
Тзеин не може да чуе.

– Знам. – Загръщам изтънялото одеяло около слабото му тя-
ло. – Няма да сбъркам отново.
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Саран...
Те носят тайните си като блестящи диаманти, като бродерии, 

вплетени в разкошните им дрехи. Техните лъжи и парфюмите им 
с аромат на лилия развалят медения аромат на сладките торти, 
които вече не ми е позволено да ям. 

– А какво е твоето мнение, принцесо Амари?
Вдигам сепнато поглед от божественото парче пай и виждам, 

че олойе Ронке се е втренчила в мен с очакване. Изумрудената є 
роба блещука върху махагоновата є кожа и е избрана точно зара-
ди начина, по който грее на фона на белите стени на чайната.

– Моля?
– За едно гостуване в Зариа. 
Тя се навежда напред, докато големият рубин, който виси на 

шията є, докосва масата. Крещящото бижу е постоянно напом-
няне, че олойе Ронке не е родена с място на нашата маса. Плати-
ла е за него.

– За нас ще е чест да те посрещнем в имението си. – Тя си играе 
с големия червен камък и устните є се извиват, когато ме хваща, 
че съм се втренчила в нея. – И съм сигурна, че ще успеем да наме-
рим бижу като това и за теб.

– Колко мило от ваша страна – казвам аз, печелейки време, и 
мислено проследявам пътя от Лагос до Зариа. 

Далече зад планинската верига Оласимбо, Зариа е в северния 
край на Ориша, на брега на морето Адетунджи. Пулсът ми се ус-
корява, когато си представям, че излизам в света извън стените на 
двореца.

– Благодаря ви – отговарям накрая. – За мен ще бъде чест...
– Но за съжаление, Амари не може да дойде – намесва се майка 

ми, намръщвайки се, без ни най-малка следа от съжаление. – Тя 
е по средата на обучението си и вече изостава по аритметика. Не 
може да прекъсва в момента. 

Вълнението, което се бе надигнало в гърдите ми, умира. По-
бутвам неизядения пай в чинията си. Майка ми рядко ми позво-
лява да излизам от двореца. Не трябваше да се надявам. 

– Може би по-нататък – отговарям тихо аз, надявайки се това, 
което си позволявам, да не ми навлече гнева є. – Сигурно е много 



33

ДЕЦА ОТ КРЪВ И КОСТИ

хубаво да живеете там, с морето пред вас и планините зад гърба ви.
– Само камъни и сол – сбърчва широкия си нос Самара, най-го-

лямата дъщеря на олойе Ронке. – Нищо, в сравнение с този вели-
колепен дворец. – Тя се усмихва на майка ми, но милото є изра-
жение изчезва, когато отново се обръща към мен. – Освен това 
Зариа е пълна с божници. Ларвите в Лагос поне си знаят мястото 
и стоят в кварталите си.

Жестокостта в думите на Самара остава да виси във възду-
ха между нас. Поглеждам през рамо да видя дали и Бинта е чула, 
но най-старата ми приятелка, изглежда, не е тук. Като единствен 
божник, който работи във вътрешната част на дворец, моята лич-
на прислужница винаги се е откроявала сред другите, една жива 
сянка, която винаги е до мен. Дори и с бонето, което слага вър-
ху бялата си коса, Бинта пак е изолирана от останалата прислу-
га в двореца.

– Мога ли да ти помогна, принцесо?
Обръщам се и виждам прислужница, която не познавам – мо-

миче със светлокафява кожа и големи кръгли очи. Тя взима праз-
ната ми наполовина чаша и я сменя с друга. Поглеждам към кех-
либарения чай – ако Бинта беше тук, тя щеше тайничко да сложи 
една лъжичка захар в чашата ми, когато майка ми не гледа.

– Виждала ли си Бинта?
Момичето внезапно отстъпва назад, стиснало устни.
– Какво има?
Момичето отваря уста, но очите є пробягват по жените око-

ло масата.
– Извикаха я в тронната зала, Ваше Височество. Малко преди 

да започне обядът.
Аз се намръщвам и накланям глава. Защо ли може да я е изви-

кал баща ми? От всички прислужници в двореца той никога не 
викаше нея. Всъщност изобщо рядко викаше каквито и да било 
прислужници.

– Тя каза ли защо? – питам аз.
Момичето поклаща глава и понижава глас, избирайки внима-

телно всяка дума.
– Не, но дотам я придружиха стражи.
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Горчиво усещане пропълзява по езика ми  – горчиво и тъм-
но, докато слиза надолу в гърлото ми. Стражите в този дворец не 
придружават. Те отвеждат.

Те настояват.
Момичето отчаяно иска да каже още нещо, но майка ми є 

хвърля гневен поглед, а студените є пръсти ощипват коляното 
ми под масата.

– Престани да говориш с прислугата.
Въпреки нейното раздразнение не мога да спра да мисля за 

Бинта. Баща ми знае колко сме близки – ако иска нещо от нея, за-
що не ме е уведомил?

Взирам се през прозореца към кралската градина, докато въ-
просите ми стават все повече, и не обръщам внимание на смеха на 
жените около мен. Вратата на залата се отваря рязко.

Влиза брат ми.
Той е висок и красив в униформата си, готов да поведе пър-

вия си патрул през Лагос. Инан грее от щастие сред другите стра-
жи, а украсеният му шлем показва скорошното му повишение в 
капитан. Аз се усмихвам и ми се иска да можех да съм част от то-
зи специален за него ден. Всичко, което някога е искал, най-после 
се случва.

–  Впечатляващ е, нали?  – Самара се втренчва в брат ми със 
светлокафевите си очи с плашеща страст. – Най-младият капитан 
в историята. Ще стане великолепен крал.

– Така е – грейва майка ми и се навежда към дъщерята, с която 
няма търпение да се сдобие. – Макар че ми се искаше повишение-
то да не е придружено с такова насилие. Никога не знаеш какво 
може да опита да причини на престолонаследника една отчаяна 
ларва. 

Жените олойе кимат и изразяват безполезни мнения, докато 
аз мълчаливо отпивам от чая си. Те говорят за поданиците ни със 
същото безразличие, както за украсените с диаманти геле, които 
са на мода в Лагос. Аз отново се обръщам към прислужницата, 
която ми каза за Бинта. Въпреки че е далече от масата ми, ръката 
є все още трепери от притеснение... 

– Самара – прекъсва мислите ми майка ми, – споменах ли кол-
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ко царствена изглеждаш днес?
Прехапвам език и изпивам остатъка от чая си. Въпреки че май-

ка ми казва „царствена“, в мислите ни се промъква думата „свет-
ла“. Като царствените олойе, които с гордост могат да проследят 
родословното си дърво до първите кралски семейства, които са 
носили короната на Ориша.

Не обикновени като селяните, които обработват полетата край 
Минна, или търговците в Лагос, които продават стоките си под 
лъчите на слънцето. Не нещастни като мен, принцесата, чиято 
майка почти се срамува да я нарече своя дъщеря.

Поглеждам към Самара над чашата си и се изненадвам от ней-
ния нов светлокафяв тен. Само преди няколко обяда тя имаше съ-
щия махагонов цвят като майка си. 

– О, благодаря ви, Ваше Величество! Много сте мила.
Самара поглежда към роклята си с престорена скромност, 

приглаждайки несъществуващи гънки.
– Трябва да споделиш опита си с Амари. – Майка ми слага сту-

дената си ръка на рамото ми и пръстите є изглеждат светли на 
фона на моята кожа с цвят на мед. – Тя толкова често се излежа-
ва в градината, че започва да прилича на работничка в полето. – 
И се разсмива.

Сякаш всеки път в градината тълпа прислужници не ме по-
криват със слънчобрани. Сякаш не ме беше покрила с пудра пре-
ди този обяд, ругаейки кожата ми, която караше благороднички-
те да клюкарстват, че е спала с някой слуга.

– Т-това не е нужно, майко.
Потръпвам, спомняйки си острата болка и миризмата на оцет 

на последната є козметична отвара. 
– О, за мен ще е удоволствие – грейва Самара. 
– Да, но...
– Амари! – прекъсва ме майка ми с усмивка, толкова остра, че 

би могла да разцепи кожата є. – Тя много ще се радва, Самара, 
особено преди да започне ухажването.

Аз опитвам да преглътна буцата в гърлото си, но едва не се за-
давям. В този момент миризмата на оцет става толкова силна, че 
вече мога да усетя парещата болка по кожата си.
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– Не се притеснявай – сграбчва ръката ми Самара, която по-
грешно разбира притеснението ми. – С времето ухажването ще 
ти хареса. Наистина е забавно.

Усмихвам се насила и се опитвам да издърпам ръката си, но 
Самара ме стиска по-силно, сякаш не ми е позволено да я пусна. 
Златните є пръстени, украсени със специални камъни, се впиват 
в кожата ми. От единия от пръстените излиза изящна верижка, 
която е свързана с гривна с нашия кралски знак – обсипана с диа-
манти снежна леопанера.

Самара носи гривната с гордост. Несъмнено е подарък от май-
ка ми. Не мога да не се възхищавам на красотата є. По нея има по-
вече диаманти дори и от мо...

Небеса...
Не моята. Вече не.
Обзема ме паника, когато си спомням какво стана с моята 

гривна. Онази, която бях дала на Бинта.
Тя не искаше да я вземе, страхуваше се от дар от короната. Но 

баща ми беше вдигнал данъка за божниците. Ако не беше прода-
ла гривната ми, тя и семейството є щяха да загубят дома си.

Сигурно са разбрали – осъзнавам аз. – Сигурно мислят, че Бин-
та е крадла. Ето защо са я извикали в тронната зала. Затова е 
трябвало да я придружат.

Скачам от мястото си. Краката на стола ми стържат по плоч-
ките на пода. Вече виждам стражите, които държат крехките ръ-
це на Бинта.

Виждам баща ми да замахва с меча си.
– Извинете ме – казвам и отстъпвам назад.
– Амари, седни.
– Майко, аз...
– Амари...
– Майко, моля те!
Прекалено високо.
Осъзнавам го в мига, в който думите излизат от устата ми. 

Пискливият ми глас отеква от стените на чайната, заглушавайки 
всички разговори. 

– И-извинете – заеквам аз. – Не ми е добре.
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Забързвам към вратата, а всички погледи изгарят гърба ми. 
Мога да усетя паренето от гневния поглед на майка ми, но в мо-
мента нямам време за това. Щом вратата се затваря, хуквам, вди-
гайки високо тежката си рокля. Тичам из залите и високите ток-
чета на обувките ми тракат по покрития с плочки под. 

Как може да съм толкова глупава? – упреквам сама себе си, от-
клонявайки се от пътя, за да избегна един прислужник. Трябваше 
да изляза още щом момичето ми каза, че Бинта е била повикана. 
Ако беше на моето място, Бинта не би изгубила нито миг. 

О, небеса! 
Минавам край редица от изящни вази във фоайето, които слу-

гите на майка ми са напълнили с пустинни рози, и край портре-
тите на кралските ми предци, които ме гледат втренчено. Моля 
те, дано е добре!

Вкопчвам се мълчаливо в тази надежда и завивам зад ъгъла 
към главната зала. Въздухът е натежал от горещина, която прави 
дишането още по-трудно. Сърцето ми бие в гърлото, когато спи-
рам пред тронната зала на баща ми, стаята, от която най-много се 
страхувам. Мястото, където той за първи път нареди на двама ни 
с Инан да се бием.

Мястото на толкова много от раните ми.
Стискам кадифената завеса, която виси пред вратите на зала-

та, и потта от ръцете ми попива в плътната тъкан. Той може да не 
иска да ме изслуша. Аз є дадох гривната. Баща ми може да накаже 
мен вместо Бинта.

По гърба ми преминава тръпка на страх, от която пръстите ми 
изтръпват. Направи го за Бинта.

– За Бинта – прошепвам високо аз.
Най-старата ми приятелка. Единствената ми приятелка.
Трябва да се погрижа да не пострада.
Поемам дълбоко въздух и избърсвам потта от ръцете си, на-

слаждавайки се на последните си няколко секунди. 
Пръстите ми едва докосват лъскавата дръжка, проблясваща 

зад завесите, когато... 
– Какво?
Гласът на баща ми прогърмява през вратата като рев на див го-
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рилион. Сърцето ми се блъска силно в гърдите. Чувала съм го да 
крещи и по-рано, но никога така. Закъснях ли?

Вратата се отваря със замах и аз отскачам, когато отряд стражи 
изхвърчат от тронната зала като бягащи крадци. Те избутват бла-
городниците и прислужниците, които минават през главната за-
ла, и ги отвеждат нанякъде.

Оставам сама.
Тръгни си. Краката ми треперят, когато вратата започва да се 

затваря. Настроението на баща ми явно е ужасно. Но трябва да 
намеря Бинта. Не знам дали не е затворена вътре.

Не мога да я оставя да се изправи пред баща ми сама.
Втурвам се напред и хващам вратата точно преди да се затво-

ри. Пъхвам пръстите си между нея и касата и отварям съвсем ле-
ко, надничайки през процепа.

– Какво искаш да кажеш? – изкрещява отново баща ми и по 
брадата му хвърчи слюнка. Вените пулсират под махагоновата му 
кожа, която се откроява на фона на червената му агбада*. 

Дръпвам вратата на косъм по-широко, страхувайки се, че ще 
съзра крехкото тяло на Бинта. Но вместо нея виждам адмирал 
Ебеле, треперещ пред трона. Капки пот се стичат от плешивото 
му теме, докато гледа към всичко останало, но не и към баща ми. 
До него гордо стои командир Каея, чиято коса се спуска над шия-
та є в стегната лъскава плитка. 

– Реликвите били изхвърлени от вълните в Уари, малко селце 
на брега на морето – обяснява Каея. – Близостта им събудила не-
проявените умения на някои от местните божници.

– Непроявени умения?!
Каея преглъща и мускулите под светлокафявата є кожа се стя-

гат. Дава възможност на адмирал Ебеле да отговори, но той про-
дължава да мълчи. 

– Божниците се преобразили. – Каея потреперва, сякаш думи-
те є причиняват физическа болка. – Реликвите събудили умения-
та им, Ваше Величество. Божниците станали магове.

*  Традиционна ръчно тъкана дълга роба, характерна за елита в Западна Африка. – 
Б. пр.
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Аз ахвам, но веднага покривам устата си, за да заглуша звука. 
Магове? В Ориша? След толкова дълго време?

Усещам тъпо пробождане от страх в гърдите си, което затруд-
нява дишането ми, докато отварям вратата още съвсем малко, за 
да виждам по-добре. Чакам баща ми да каже: Това е невъзможно. 
Това би било...

– Невъзможно! – проговаря най-накрая той почти шепнешком 
и стиска дръжката на маджаситения си меч толкова силно, че ко-
калчетата му изпукват.

– За съжаление, не е, Ваше Величество. Видях го със собствени-
те си очи. Магията им беше слаба, но съществуваше.

Небеса... Какво означава това за нас? Какво ще стане с монархи-
ята? Дали маговете вече планират нападение? Дали ще имаме ня-
какъв шанс да отговорим на удара им?

В главата ми нахлуват спомени за баща ми преди Нападение-
то – обхванат от параноя човек с вечно стиснати зъби и посивя-
ла коса. Човекът, който нареди на мен и брат ми да отидем в под-
земието на двореца и пъхна мечове в ръцете ни, макар да бяхме 
прекалено малки и слаби, дори да ги повдигнем.

Маговете ще ви нападнат – предупреди ни той. Изричаше съ-
щите думи всеки път, когато ни караше да се бием. – И когато го 
направят, трябва да сте готови.

Споменът от болката пронизва гърба ми, докато се вглеждам в 
пребледнелия си баща. 

Той се взира в пода, а лицето му е бледо и намръщено. Мъл-
чанието е по-плашещо от гнева му. Адмирал Ебеле вече видимо 
трепери.

– Къде са маговете сега?
– Премахнати.
Стомахът ми се свива и аз притаявам дъх, опитвайки се да за-

държа в стомаха си следобедния чай. Маговете са мъртви. Изби-
ти.

Захвърлени на дъното на морето.
– А реликвите? – продължава баща ми, без да го вълнува смър-

тта на маговете.
Ако можеше, той вероятно щеше да „премахне“ и всички ос-
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танали.
– Свитъкът е у мен. – Каея бърка под бронята на гърдите си и 

изважда един стар пергамент. – Веднага, щом го открих, се отър-
вах от свидетелите и дойдох тук.

– А слънчевият камък?
Каея се обръща към Ебеле с толкова остър поглед, че би могъл 

да го прободе до кръв. Той прочиства дълго гърлото си, сякаш се 
наслаждава на последните секунди преди да обяви новината. 

– Камъкът е бил откраднат от Уари, преди ние да пристигнем, 
Ваше Величество. Но сме по следите му. Изпратил съм най-до-
брите си хора. Не се съмнявам, че скоро ще го намерим.

Яростта на баща ми се разпалва като горещина, издигаща се 
във въздуха.

– Твоя задача беше да ги унищожиш – изсъсква той. – Как се 
случи това?

–  Опитах, Ваше Величество! След Нападението се опитвах 
много луни. Направих всичко възможно да ги унищожа, но ре-
ликвите бяха омагьосани.

Погледът на Ебеле се стрелва към Каея, но тя се взира право на-
пред. Той отново прочиства гърлото си. Под брадата му се съби-
рат капки пот.

 – Когато скъсах свитъка, той се събра отново. Когато го из-
горих, той се оформи отново от пепелта. Накарах най-силния си 
страж да удари с чук слънчевия камък, но по него не се появи и 
драскотина! Когато не можахме да унищожим проклетите релик-
ви, аз ги заключих в железен сандък и ги потопих насред морето 
Банджоко. Няма как да са стигнали до брега! Не и без ма...

Ебеле се сепва, преди да е изрекъл думата.
– Заклевам се, Ваше Величество. Направих всичко, което мо-

жах, но, изглежда, боговете имат други планове.
Боговете? Свивам се като от удар. Ебеле да не си е загубил ума? 

Боговете не съществуват. Всички в двореца го знаят.
Чакам баща ми да реагира на глупостта на адмирала, но лице-

то му остава безизразно. Той се надига от трона си, студен и ко-
варен. След това, бърз като пепелянка, напада, хващайки Ебеле за 
шията.
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– Кажи ми, адмирале... – Той вдига тялото на Ебеле във възду-
ха. – Чии планове те плашат повече? Тези на боговете? Или моите!

Свивам се още повече и се обръщам, докато Ебеле се задушава 
и кашля. Това е онази страна на баща ми, която мразя, която упо-
рито се опитвам да не виждам.

– Об-бещавам – изхриптява Ебеле през болката. – Ще оправя 
всичко. Обещавам!

Баща ми го пуска на пода като изгнил плод. Ебеле диша тежко 
и масажира шията си, където по бакърената му кожа вече се по-
явяват синини. Баща ми се обръща отново към свитъка в ръце-
те на Каея.

– Покажи ми.
Каея прави знак към някого, който е извън полезрението ми. 

По плочките изтракват ботуши. И тогава я виждам.
Бинта.
Притискам ръце до гърдите си, докато я влачат напред, а в среб- 

ристите є очи се събират сълзи. Бонето, което тя толкова внима-
телно завързва всеки ден, стои накриво, откривайки дългата є бя-
ла коса. Някой е запушил устата є с шал, за да не може да вика. 
Но и да можеше, кой щеше да є помогне? Вече е в ръцете на стра-
жите.

Направи нещо – нареждам на себе си. – Веднага. Но не мога да 
накарам краката си да помръднат. Не усещам и ръцете си. 

Каея развива свитъка и тръгва бавно напред, сякаш се прибли-
жава към диво животно. Не милото момиче, което толкова го-
дини бърше сълзите ми. Прислужницата, която събира всичката 
храна, която є се полага в двореца, за да може семейството є да се 
нахрани добре поне веднъж на ден.

– Вдигнете ръката є.
Стражите сграбчват китката є, а Бинта клати глава и приглу-

шените є викове се чуват през шала. Въпреки съпротивлението 
Каея бутва свитъка в ръката є.

От дланта на Бинта избухва светлина.
Тя огрява тронната зала със своето великолепие  – блестящо 

жълто, грейнало пурпурно, искрящо синьо. Светлината се изви-
ва и проблясва, докато се спуска надолу – един безкраен поток, 
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бликнал от ръката на Бинта.
– Небеса! – ахвам аз и ужасът от войната се смесва в гърдите ми 

със страхопочитание.
Магия!
Тук. След всичките тези години...
В главата ми сякаш избухват старите предупреждения на баща 

ми, истории за битки и огън, тъмнина и болести. Магията е изво-
рът на цялото зло – съскаше гневно той. – Тя ще унищожи Ориша. 

Баща ни винаги е учил мен и брат ми, че магията означава на-
шата смърт. Опасно оръжие, което заплашва съществуването на 
Ориша. Докато я има, в кралството ни винаги ще бушува война.

През най-мрачните дни след Нападението магията се настани 
в главата ми като чудовище без лице. Но в ръцете на Бинта маги-
ята е прекрасна, чудо като никое друго. Радостта на лятното слън-
це, което прелива в здрач. Самата същност, дъхът на живота...

Баща ми напада бързо. Бързо като светкавица.
В един миг Бинта стои пред него.
В следващия мечът му пронизва гърдите є.
Не!
Затварям очи и закривам устата си, преди да съм изпищяла и 

едва не се строполявам по гръб. Започва да ми се повдига. Горещи 
сълзи опарват очите ми.

Това не се случва. Светът започва да се върти. Това не е истина. 
Бинта е в безопасност. Чака те в стаята ти с парче сладък хляб.

Но отчаяните ми мисли не променят истината. Не връщат 
мъртвите обратно.

През шала в устата на Бинта се просмуква алено.
Пурпурни цветя се появяват по светлосинята є рокля. 
Заглушавам още един писък, когато трупът є тупва на земята, 

натежал като олово.
Около невинното є лице се събира локвичка кръв и обагря бе-

лите є кичури в червено. Металният мирис на кръвта стига и до 
мен през пролуката на вратата. Започва да ми се повдига.

Баща ми дръпва престилката на Бинта и избърсва меча си. Той 
е напълно спокоен. Не го е грижа, че кръвта є оставя петна по 
кралските му одежди.
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Не разбира, че кръвта є опетнява и моите ръце.
Аз тръгвам назад, препъвайки се в роклята си. Втурвам се на-

горе по стълбището в ъгъла на главната зала, а краката ми трепе-
рят при всяка крачка. Докато се опитвам да стигна до покоите си, 
зрението ми се замъглява и успявам само да се втурна към една 
ваза. Сграбчвам керамичния є ръб. Всичко, което е вътре в мен, 
се излива в нея.

Течността пари ужасно, горчива от вкуса на кисело и чай. Пър-
вото ридание идва, когато тялото ми се строполява на пода. При-
тискам ръце до гърдите си.

Ако Бинта беше тук, тя щеше да се втурне на помощ. Щеше 
да хване ръката ми и да ме отведе до покоите ми, да ме сложи да 
седна на леглото и да избърше сълзите ми. Щеше да вземе всич-
ки парчета от разбитото ми сърце и да намери начин отново да го 
направи цяло.

Преглъщам още едно ридание и закривам уста, а през пръсти-
те ми потичат солени сълзи. Вонята на кръв изпълва ноздрите ми. 
В спомена ми мечът на баща ми се забива отново...

Вратата на тронната зала се отваря рязко. Скачам на крака, 
страхувайки се, че е баща ми. Но излиза един от стражите, който 
бе държал Бинта.

В ръцете си държи свитъка.
Гледам втренчено стария пергамент, докато той се изкачва по 

стълбите към мен, и си припомням как само едно докосване нака-
ра света да избухне в светлина. Светлина, заключена в душата на 
милата ми приятелка, невероятно красива и винаги храбра.

Когато войникът се приближава, аз се обръщам на другата 
страна, скривайки обляното си в сълзи лице.

– Съжалявам, не се чувствам добре – измърморвам аз. – Сигур-
но съм яла някакъв развален плод.

Стражът кимва едва-едва и продължава разсеяно нагоре. Стис-
ка свитъка толкова силно, че кокалчетата му потъмняват, сякаш 
се страхува от онова, което магическият пергамент може да на-
прави. Гледам го, докато се изкачва до третия етаж и отваря една 
боядисана в черно врата. Ето накъде е тръгнал.

Покоите на командир Каея.
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 Секундите минават болезнено бавно, докато наблюдавам вра-
тата и чакам, въпреки че не знам какво. Чакането няма да върне 
Бинта. Няма да ми позволи да се наслаждавам на мелодичния є 
смях. Но въпреки това аз продължавам да чакам и замръзвам, ко-
гато вратата се отваря отново. Обръщам се пак към вазата и пов-
ръщам още малко, без да спирам, докато стражът не отминава. 
Металните подметки на ботушите му тракат, докато той върви 
към тронната зала. Свитъкът вече не е в ръцете му.

Избърсвам сълзите си с треперещи ръце, като несъмнено раз-
мазвам грима и пудрата, които майка ми ме принуждава да сла-
гам на лицето си. Прокарвам длан по устата си, отстранявайки ос-
таналото от повръщането. Докато се изкачвам и се приближавам 
към вратата на Каея, главата ми се изпълва с въпроси. Би трябва-
ло да продължа към собствените си покои.

И въпреки това влизам вътре.
Вратата се затваря шумно след мен и аз подскачам притесне-

на, че някой може да провери откъде идва шумът. Никога не съм 
стъпвала тук. Не мисля, че и на прислугата є е позволено да влиза.

Очите ми оглеждат виненочервените стени, толкова различни 
от бледолилавата боя, която покрива моите. До леглото на Каея 
има кралско наметало. Наметалото на баща ми... Сигурно го е 
забравил.

В друг момент идеята, че баща ми е бил в покоите на Каея, ще-
ше да накара гърлото ми да се свие, но сега не чувствам почти ни-
що. Това, че намерих наметалото на баща си, бледнее пред свитъ-
ка върху бюрото на Каея.

Пристъпвам напред с разтреперани крака, сякаш се приближа-
вам до ръба на някоя скала. Очаквам да усетя някаква аура в при-
съствието на свитъка, но въздухът около него остава неподвижен. 
Протягам ръка, но спирам, преглъщайки страха, който започва да 
се надига в мен. Отново и отново виждам светлината, която из-
бухна от ръцете на Бинта.

Мечът, който прониза гърдите є.
Насилвам се да се протегна отново. Докосвам свитъка само с 

крайчетата на пръстите си и затварям очи.
Не се появява никаква магия.
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Въздухът, който не усетих кога съм задържала в гърдите си, се 
втурва навън и аз взимам свитъка. Развивам го и прокарвам пръ-
сти по странните символи, опитвайки се напразно да разбера не-
що. Те не приличат на нищо, което някога съм виждала, на нито 
един от езиците, които съм учила. И въпреки това са символи, за-
ради които са умирали магове.

Символи, които сякаш са написани с кръвта на Бинта.
През отворените прозорци нахлува лек бриз и развява кичу-

рите коса, изскочили изпод разхлабеното ми геле. Под пердетата 
се виждат военните принадлежности на Каея – остри мечове, юз-
ди за пантенера, месингови нагръдници. Погледът ми пада върху 
навитите въжета. Захвърлям гелето си на пода.

Без да се замисля, грабвам наметалото на баща ми.


