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ОТЗИВИ ЗА „МЕРЛИН“ ОТ Т. А. БАРЪН
Необикновено пътуване за ума, тялото и душата – както за Мерлин,
така и за нас.
Маделайн Л’Енгъл
Пропита с вълшебство.

„Ню Йорк Таймс“

С този изключителен епос Т. А. Барън прави внушителна добавка
към древната и съвременна литература, посветена на величествената
фигура на Мерлин, като смесва изворите на митичното въображение
със собствените си писателски заложби. Придружавайки младия Мерлин по неговия изпълнен с ужас, подвизи и терзания път, читателят изживява едно увлекателно и дълбоко лично приключение.
Лойд Аликзандър
Това е един прекрасен епос с незабравими, ярки герои – истински дар.
Исабел Алиенде,
автор на „Къщата на духовете“ и „Дъщеря на съдбата“
Тук са всички елементи на една бъдеща класика.

Робърт Редфорд,
актьор, режисьор и природозащитник

Барън е сътворил не просто вълшебна страна, пълна с изключителни
същества, а една наистина вълшебна история... която ще омагьоса читателите.
Booklist, сайт за литературна критика,
за „Изгубените години на Мерлин“
Романът се развива на вълшебния остров Финкайра и описва детството на магьосника Мерлин убедително и с въображение.
The Horn Book, сайт за литературна критика,
за „Изгубените години на Мерлин“
Герой, който търси истинската си идентичност, загадки, които изпитват интелигентността, нравствеността и куража му – в тази книга
има всичко... Вълнуващият край предлага нов поглед върху миналото
на малкия приключенец. Романът ще допадне на онези, които харесват
фентъзи жанра и митичните пътешествия. И, разбира се, Мерлин, найвеликия от всички магьосници.
Списание VOYA,
за „Изгубените години на Мерлин“

Със сигурна ръка Барън рисува правдоподобно минало за най-изкусния вълшебник на всички времена.
Списание „Фемили Лайф“ (избрано от редактора),
за „Изгубените години на Мерлин“
С всеки том сагата „Изгубените години на Мерлин“ предлага все поярки герои, все по-богата атмосфера и черпи от най-дълбоките кладенци на келтския фолклор... Читателите със сигурност ще молят за още.
Booklist, сайт за литературна критика, за „Огънят на Мерлин“
Тези, които обичат поредиците „Мерлин“ и „Великото дърво на Авалон“, с радост ще открият нов приятел в лицето на Базил.
Списание VOYA, за „Драконът на Мерлин“
Когато става дума за Мерлин и Авалон, никой не може да се сравнява
с Барън, който отново вдъхва живот, цвят и любов на Седемте царства.
Почитателите му с удоволствие ще изгълтат новото попълнение в поредицата.
Журнал „Ученическа библиотека“,
за „Драконът на Мерлин: Отмъщението на Дуумрага“
Почитателите на Т. А. Барън и множеството му саги за Мерлин няма
да останат разочаровани.
Booklist, сайт за литературна критика,
за „Драконът на Мерлин: Най-великата магия“
Щедро гарнирана с остроумен хумор... Читателите ще обикнат тази
чудесна поредица.
Booklist, сайт за литературна критика,
за „Великото дърво на Авалон: Дете на тъмното пророчество“
Барън създава живи, увлекателни сцени с оригинални и добре развити второстепенни герои, а фабулата напредва с бързина, разпалваща
апетита на читателя.
KLIATT, журнал за детска литература,
за „Великото дърво на Авалон: Сенките на звездите“
Светът на Барън е развит със замах и усет към детайла. Почитателите на жанра без съмнение ще бъдат очаровани от тази отлично написана
поредица, изпълнена с напрежение.
Списание VOYA,
за „Великото дърво на Авалон: Вечният пламък“
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Що за магьосник бях аз?
Провлачих крака към основата на стълбището и унило се
облегнах на стената. Докоснах с пръст първата руна - приличаше на четвъртит слънчоглед с голяма, рошава брада. Последвах очертанията ѝ, опитвайки се някак да доловя частица
от смисъла ѝ.
Нищо.
Отпуснах ръка. Може би бе въпрос на увереност. Или на
вяра. Родил съм се, за да стана магьосник, нали? Самият Туата е казал така. Аз съм неговият внук. Неговият наследник.
Отново докоснах руната.
Отново нищо.
„Говори ми! Повелявам ти!“ Пак нищо. Ударих с юмрук
по стената. „Говори ми, казвам ти! Това е повелята ми!“
По стълбището отекна още едно стенание и стомахът ми се
сви. Вдишах бавно и неспокойно. „Ако не заради мен, тогава
заради нея! Ще умре, ако не намеря начин да науча тайните
ти.“ По бузата ми се търкулна сълза. „Моля те! Заради нея!“
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Тази книга се посвещава на
Къри,
която пее живота си така, сякаш е куплет от Седмата песен.

Със специални благодарности към
Рос,
на две години, който вижда тъй ясно със сърцето си.
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Понякога, в бавно изминаващите часове преди зазоряване,
лежа буден и слушам. Слушам тополовите клони, които шумят
на вятъра. Слушам тихия зов на бухала-рогач. А понякога, макар и рядко, слушам шепота на Мерлин. Преди изобщо да започна да долавям гласа му – а какво остава да разкажа историята на
изгубената му младост – трябваше да понауча някои неща. Както и да се отърся от много други. Най-вече трябваше да слушам
внимателно, и то не само с ушите си. Защото този вълшебник е
пълен с изненади.
„Изгубените години на Мерлин“, първият том от поредицата, разкри странните случки, с които започва неразказаната му
история. Ала защо тези години са били заличени от традицията, само за да изникнат векове по-късно? Отговорът навярно
има нещо общо с разтърсващите промени – и ужасната болка, –
които Мерлин преживява тогава. Само че този период се оказва
изключително значим за човека, който един ден се превръща в
наставник на крал Артур.
Историята на изгубените години на Мерлин започва, когато
като момче бива изхвърлен на суровите уелски брегове. Морето
го ограбва от всичко познато. Без да си представя, че един ден
ще се превърне в най-великия вълшебник на всички времена,
той се измъчва, преследван от сенките на неща, които не може
да си спомни.
Няма спомени. Няма дом. Няма име.
От самите му уста можем да чуем несекващата болка и спотаената надежда, родени в онзи ден:
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Ако затворя очи и дишам в равномерния ритъм на морето,
още мога да си спомня онзи отдавнашен ден. Суров, студен и
безжизнен, тъй празен от бъдеще, както дробовете ми бяха
празни от въздух.
От онзи ден изминаха още много – повече, отколкото ми остана сила да преброя. И все пак онзи ден сияе като самия Галатор, като деня, в който открих собственото си име или когато за пръв път поех в ръце едно бебе на име Артур. Навярно
го помня толкова ясно, защото болката, белязала душата ми,
няма да изчезне . Или защото сложи край на много неща. Или
може би защото сложи и едно начало – началото на изгубените ми години.
Сега историята на младия Мерлин продължава. Може да е решил загадката на Танца на великаните, но пред него се простира
цяла плетеница нови мрачни загадки. Остава да видим може ли
да ги разнищи навреме, за да изпълни задачата си. Предизвикателството е огромно. Макар да се е натъкнал на скритите си
сили, той все още не ги е овладял. Макар че е чувал за мъдростта на друидите, гърците и келтите, тепърва започва да я осмисля. И макар че е открил името си и частичка от ористта си, му
остава да разкрие тайната на своето най-дълбоко „аз“.
Накратко, той все още не знае какво значи да си вълшебник.
За да открие вълшебника у себе си, младият Мерлин, вече
загубил толкова много, трябва да изгуби и още. По пътя може и
да се сдобие с някои неща. Може най-сетне да узнае истината за
приятелката си Риа. Да разбере разликата между зрение и проз
рение. Или дори да научи, за свое нещастие, че таи у себе си и
светлина, и мрак – и заедно с това, за свое щастие, да открие, че
притежава и други противоречиви качества: младост и мъдрост,
мъжкото и женското начало, тленност и безсмъртие.
Легендарните герои често се издигат през три нива – „аз“-ът,
Материалният и Отвъдният свят. Първо героят или героинята
трябва да открие скритите пътища у себе си. След това – да
14

 адвие враговете на смъртния живот на Земята, а накрая – да се
н
изправи срещу опасностите и възможностите, заложени в неговия или нейния дух. В известен смисъл Мерлин променя тази
традиционна подредба, като се опитва да пътува до Отвъдното в
тази едва втора книга от поредицата. Ала, както вече знаем, той
не умее да следва правилата. Истината е, че тук, както и в другите книги, Мерлин научава много и за трите нива едновременно.
Работата е там, че именно Отвъдният свят, този на духовете,
съдържа ключа към мисията му. Той е тайнствено място, рядко
посещавано от смъртни, пълно с опасности и вдъхновение. Ако
Мерлин съумее да овладее Седемте песни на вълшебниците, да
победи силите, довели до гибелта на дядо му, и да разкрие тайната на Отвъдния кладенец, може да успее да си проправи път
към владенията на духовете. Стори ли това, може да се натъкне
и на обвития в тайнственост Дагда, и на коварния Рита Гаур... и
на онова, което е останало от верния му приятел Беля.
А може да открие и друго. Както е писал Уилиам Йейтс, човечеството винаги е копнеело да открие връзка с космическия
ред, „да съедини възприятието ни за духовното и божественото
с това за естествената красота”. Затова младият Мерлин, за пръв
път усетил силите на обновлението в клоните на бор насред
вилнееща буря, толкова упорито се опитва да установи подобна
връзка, докато криволичи по пътя на чародейството.
Тази част от пътешествието му започва там, където свърши
първата – на легендарния остров Финкайра. Келтите вярвали,
че той се намира под вълните и е междината на пътя от нашия
до Отвъдния свят. Омфалос, както биха казали гърците. Найточното описание на Финкайра обаче идва от Елън, майката на
Мерлин. Тя го нарича просто „място помежду“. Също като мъглата, която не е нито вода, нито въздух, Финкайра не е нито от
света на смъртните, нито от този на безсмъртните. Тя е нещо помежду. Също като Мерлин. Той не е същински човек, нито пък
божество. Нито е стар, нито млад. Карл Юнг би се заинтригувал
от него, защото митичните му сили са извирали и от с ъзнанието,
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и от подсъзнанието, а мъдростта му – и от природата, и от цивилизацията.
Не е случайно, че най-древните предания за Мерлин му приписват майка-светец и баща-демон, метафори за светлината и
мрака у всички нас. Най-великата мъдрост на магьосника е в
това, че вместо да пропъди или унищожи мрака у себе си, той
го приема като част от личността си. Именно този усет за крехкостта на човека и неговия потенциал прави Мерлин достоен
учител на крал Артур.
Оставам задължен на всички, на които съм благодарил в първия том, най-вече на моята съпруга и най-добър приятел Къри,
както и на извънредно проницателния си редактор Патриша
Лий Гауч. Бих искал да благодаря и на Лойд Аликзандър, чиито
творби не спират да вдъхновяват всички ни; на Сюзън Кълинън, която знае колко мъдър е смехът; и на кроткия ни лабрадор
Саша, която често топли краката ми, докато пиша.
Мерлин отново ни нашепва. Да го изслушаме внимателно. Защото както знаем, този вълшебник е пълен с изненади.
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Изваден бях от себе си самия.
Обезплътен, познах...
природните загадки,
полета на птиците,
звездите-бродници,
и как се реят рибите в морето.
— думи на Мерлин във VITA MERLINI
на Джефри от Монмът, 12-и век

Ïðîëîã

К

ак отлитат вековете... Колко по-бързи са от крилете
на ястреба, носил ме на гръб тъй отдавна. И по-бързи
от горчивия трън, забил се в гърдите ми в деня, когато загубих майка си.
Още виждам Великия съвет на Финкайра, сбран в каменния
кръг, единствените останки от могъщия замък, който Танцът на
великаните бе сринал. От много епохи там не бе свикван Велик
съвет и още много епохи това нямаше да се повтори. Пратениците трябваше да разрешат няколко трудни въпроса, сред които
и какво да е наказанието за сваления владетел, както и дали да
му бъде избран наследник. Най-важният въпрос обаче бе какво
да се направи с вълшебните Съкровища на Финкайра и най-вече
с Цъфтящата арфа.
Не мога да забравя началото на този събор... нито, колкото и
да се опитвам, края му.
Като куп сенки, по-тъмни от нощния мрак, каменният кръг се
извисяваше на хребета.
Нито движения, нито звуци нарушаваха нощния покой. Към
развалините се спусна самотен прилеп и рязко свърна, може би
от страх, че Замъкът под покрова някак ще се издигне отново, ала от кулите и бойниците му бяха останали само камъните,
гробовно смълчани.
По повърхността им бавно започна да се дипли странна светлина. Не беше слънцето, което щеше да изгрее едва след часове,
а една звезда. Малко по малко сиянието на нощните светила
се усилваше. Сякаш приближаваха, спускаха се към кръга и се
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в зираха надолу с хиляди пламнали очи. На един от камъните
кацн а масленожълт ширококрил молец. Скоро към него се присъединиха светлосиня птица и стар бухал-рогач, чиито пера
почти бяха опадали. Придържайки се към сенките, нещо пропълзя по една повалена колона. На полянката, оформена от кръга, с подскоци излязоха двама фавни с кози крака и лица и тела
на момчета. Последваха ги ходещите дървета – ясени, дъбове,
борове, които заляха хребета като тъмнозелен прилив.
Седмина мъже и жени от Финкайра с пълни с почуда очи
също пристъпиха в кръга, редом с група червенобради джуджета, черен жребец, няколко гарвана, две водни нимфи, които палаво се пръскаха една друга във вира под един от камъните,
един петнист гущер, папагали, пауни, еднорог с козина, сияйна
като рога ѝ, семейство зелени бръмбари, помъкнали листо за
сядане, сърна с малкото ѝ, един огромен охлюв и един феникс,
немигащо втренчен в тълпата.
Докато пристигаха още и още пратеници, един от финкаирците, чорлав поет с високо чело и тъмни очи, внимателно разглеждаше всичко около себе си. След известно време се покачи
върху една колона и седна до набита девойка в премяна от сплетени лози. От другата ѝ страна седеше момче с възлест жезъл в
ръка, което изглеждаше по-възрастно от тринадесетте си години. Очите му, по-черни от въглен, сякаш гледаха някъде надалеч. Наскоро бе решило да се нарича Мерлин.
Въздухът се изпълни с цвъртене и пърхане, жужене и ръмжене, съскане и рев. Когато слънцето се вдигна и обагри в златисто камъните, шумовете се усилиха. Какофонията намаля само
веднъж, когато в кръга влезе гигантски бял паяк, почти двойно
по-голям от жребеца. Останалите създания се смълчаха и бързо заотстъпваха встрани. Бяха горди, че легендарната Велика
Елуса ги е удостоила с присъствието си, но и се бояха, че докато пристигне от кристалната си пещера в Мъгливите хълмове,
може да ѝ се е отворил апетит. Тя съвсем лесно си намери място.
Докато се настаняваше върху купчина натрошени скали,
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 луса се почеса по гърбицата с един от осемте си крака. С друг
Е
с вали от гърба си голяма кафява торба и я остави до себе си.
След това огледа кръга, като за миг спря очи върху Мерлин.
Прииждаха още и още пратеници. В кръга тържествено пристъпи кентавър, чиято брада се спускаше почти до копитата му.
Зад него припкаха две лисици с навирени опашки, следвани от
дървесна елфа, чиито ръце и крака бяха ефирни почти колкото
кафявата ѝ коса. В самия център на поляната се дотъркаля жив
камък, целият обрасъл с мъх, като едва не мина през един бавно
напредващ таралеж. Ниско над тревата оживено се рееше рояк
пчели. По края на кръга няколко човекоядеца убиваха времето,
като се чешеха и хапеха настървено.
Имаше и много други – Мерлин не можа да разпознае всичките. Някои наподобяваха шубраци с горящи очи, други приличаха на разкривени пръчки или буци кал. Трети пък бяха почти невидими, като се изключи бледото сияние, което хвърляха
върху камъните. Пред Мерлин се редяха създания със странни,
любопитни или опасни лица, както и такива без лица. За помалко от час притихналият каменен кръг се превърна в карнавално шествие.
Поетът Каирпре се постара, доколкото можеше, да отговаря
на въпросите на Мерлин за чудноватите създания, които ги заобикаляха. „Онова“, казваше той, „е снежна кокошка, неуловима като лунен лъч. А онова – глин-матер, който се храни само
веднъж на шестстотин години, и то само с листата на цветето
тендрадил.“ Някои създания го затрудняваха, но тогава отговаряше момичето, Риа, която ги бе срещала в леса Друма. Въпреки
това останаха няколко, напълно непознати и на двамата.
В това нямаше нищо чудно. Никой, освен може би Великата
Елуса, не бе виждал всеки един от разнообразните обитатели на
Финкайра. Скоро след като Танцът на великаните свали покварения крал Стангмар от престола, а Замъкът под покрова се срути, отвсякъде се надигнаха гласове да се свика Велик съвет. За
пръв път от незапомнени времена всички смъртни обитатели на
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Финкайра, били те птици, зверове, насекоми или нещо съвсем
друго, бяха призовани да изпратят представители.
Почти всяка раса се отзова. Не дойдоха воините-гоблини и
духовете-двойници, изтласкани обратно в пещерите под Мрачните хълмове след поражението на Стангмар. Нямаше ги и дървехората, отдавна изчезнали от тези земи, както и морските хора
от океана край Финкайра. Никой не бе успял да ги намери нав
реме, за да ги покани.
След като обходи с поглед сборището, Каирпре с тъга отбеляза, че ги няма и големите орли от каньоните, една от най-старите раси на острова. В древността всеки Велик съвет започвал с
прочувствения зов на една от тези благородни птици. Стангмар
обаче ги бе преследвал, докато ги унищожи. „Зовът им замлъкна
завинаги“, завърши Каирпре.
В същия миг Мерлин зърна бледа, топчеста вещица, без коса
на главата и без милост в очите. Потръпна, защото мигом я поз
на – макар да имаше много имена, най-често я наричаха Домну,
което значи „Тъмна орис“. Секунда по-късно тя се скри сред
множеството. Мерлин знаеше, че тя го избягва. Знаеше и защо.
Ненадейно мощен грохот, който заглуши дори врявата от събора, разтърси хребета. Един от стоящите камъни се олюля зап
лашително. Грохотът се усили и той се прекатури, почти премазвайки сърната и малкото ѝ. Мерлин и Риа се спогледаха – не
от страх, а защото знаеха какво е това. И преди бяха чували
стъпките на великани.
Към кръга се приближиха две чудовищни фигури, на ръст
колкото заличения замък. Идваха от далечните планини и се
бяха откъснали от работата по пресътворяването на древния си
дом Варигал, колкото да присъстват на Великия съвет. Мерлин
се обърна с надеждата да зърне другаря си Шим, но той не беше
сред новодошлите. Момчето въздъхна и си каза, че Шим така
или иначе би проспал цялото съвещание.
Първият великан, жена с рошави коси, яркозелени очи и крива уста, се наведе да вдигне падналия камък. Той бе толкова
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голям, че и впряг от двадесет коне не биха го помръднали, но
великанката без усилие го върна на мястото му. Междувременно
спътникът ѝ, червендалест мъж с ръце като дълголетни дъбове,
постави длани на хълбоците си и се огледа. След няколко дълги
мига кимна на жената, която стори същото, а после изсумтя и
вдигна ръце към небето, сякаш посягаше към точещите се над
нея облаци. Объркан, Каирпре повдигна гъстите си вежди.
Далеч във висините се появи черно петънце и се понесе спираловидно надолу, сякаш уловено от невидим вихър. Спускаше
се все по-ниско и по-ниско, докато накрая всяко създание в кръга гледаше към него. Над сборището отново се спусна тишина.
Дори неукротимите водни нимфи замлъкнаха.
Петънцето ставаше все по-голямо. Скоро се виждаха огромни
криле, широка опашка и лъснал на слънцето клюн. Рязък зов
раздра въздуха и заотеква от хребет на хребет, сякаш му отвръщаше самата земя. Това беше зовът на орел от каньоните.
Могъщите криле се разгърнаха като корабни платна, после
се прибраха назад, а дългите нокти се протегнаха към земята.
Зайци и лисици запищяха, много от другите зверове се дръпнаха назад. С един-единствен мах орелът кацна на рамото на
великанката.
Великият съвет на Финкайра беше започнал.
От самото начало пратениците се съгласиха, че никой няма
да напусне събора, докато не бъдат решени всички въпроси. По
молба на мишките всеки пратеник обеща да не изяжда никого
по време на разискването. Възпротивиха се единствено лисиците, като отбелязаха, че само въпросът за съдбата на Цъфтящата
арфа може да отнеме няколко дни. Въпреки това правилото бе
прието. За да се подчинят всички, самата Велика Елуса предложи да се погрижи за спазването му. Макар че не обясни как точно смята да го постигне, никой не прояви желание да я попита.
След това Съветът обяви каменния кръг за свят. Прокашляйки
се като каменна лавина, великанката предложи руините да получат ново име – Танцът на великаните, или на техния д ревен език
23

– Естонахендж. Приеха името единодушно, макар и с почтително мълчание. Танцът на великаните символизираше н адежда за
едно по-светло бъдеще, ала и дълбока скръб.
След време обсъждането поде въпроса за съдбата на Стангмар.
Поквареният крал бе свален, ала и спасен от собствения си син,
Мерлин. Тъй като беше финкаирец само наполовина, момчето
нямаше думата, ала поетът Каирпре предложи да говори вместо
него. Когато Съветът изслуша молбата на Мерлин да пощадят
живота на баща му, колкото и да бе окаян той, последва няколкочасов спор. Най-сетне, въпреки настойчивите възражения на
великаните и орела, бе решено Стангмар да прекара остатъка
от дните си в една от пещерите северно от Мрачните хълмове.
Оттам никога нямаше да може да избяга.
Трябваше да решат и кой да управлява Финкайра. Пчелите
предложиха собствената си кралица, но не намериха подкрепа. Агонията от властването на Стангмар бе толкова прясна в
умовете на всички, че мнозина пожелаха да няма предводител.
Дори съвместното управление не ги устройваше – настояха, че
с времето всяка власт развращава. Каирпре от своя страна ги
заклейми и обяви, че подобни идеи са чиста лудост. Даде за пример други народи, които анархията бе довела до разруха и предупреди, че без никакво водачество Финкайра отново ще стане
лесна плячка за Рита Гаур, злодеят от Отвъдния свят. Повечето
пратеници обаче не му обърнаха внимание и Великият съвет с
огромно мнозинство реши, че лидер няма да има.
Дойде ред и на най-сериозния въпрос. Какво да сторят със
Съкровищата на Финкайра?
Пред изпълнените със страхопочитание погледи на всички
Великата Елуса отвори торбата си и извади Цъфтящата арфа.
Дъбовата ѝ рамка, резбована с цветни мотиви, блещукаше приз
рачно. До нея долетя зелена пеперуда и кацна на най-малката ѝ
струна, но Великата Елуса я отпъди с крак и струната леко проз
вънтя. След като я послуша няколко мига, паякът извади останалите Съкровища – мечът Душегубец, Повелителят на бляновете,
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Огнената сфера и шест от Седемте мъдри сечива. (Последното,
уви, бе загубено при унищожението на Замъка под покрова.)
Всички заразглеждаха Съкровищата, дълго време никой
не помръдна. Сякаш самите камъни надвиснаха по-близо над
скъпоценните предмети. Пратениците знаеха, че дълго преди
Стангмар да се възкачи на престола, тези Съкровища са принадлежали на всички финкаирци, които драговолно са ги споделяли. Както бе доказал Стангмар обаче, със същата лекота те
можеха да бъдат и откраднати. Един петнист див заек предложи
всяко Съкровище да си има пазител, отговорен за безопасността му и за разумното му използване. Така пак всички щяха да
споделят Съкровищата, но и да ги пазят. Повечето пратеници се
съгласиха и поискаха Великата Елуса да избере пазители.
Огромният паяк обаче отказа. Според нея това би могъл да
стори само някой много по-мъдър от нея, истински вълшебник –
някой като Туата, чието познание било толкова необятно, че той
успял да открие таен път към Отвъдния свят, за да се съвещава
с Дагда, най-великият от всички духове. Туата обаче бе мъртъв
от години. Накрая, след много увещания, Великата Елуса се съг
ласи да скрие съкровищата в кристалната си пещера, докато се
намерят пазители.
Макар че това разреши въпроса със Съкровищата за известно
време, решение за Цъфтящата арфа все още нямаше. Околностите, пометени от Болестта на Рита Гаур, не показваха и искрица
живот, там нямаше дори стръкче трева. Мрачните хълмове наймного се нуждаеха от помощ, защото там щетите бяха най-големи. Единствено магията на Арфата можеше да съживи земята.
Ала кой да я носи? От дълги години не я бяха използвали –
откакто Туата излекувал леса, опустошен от дракона на Изгубените земи. Макар че той се съживил, Туата признал, че да свири
на Арфата му било по-трудно, отколкото да приспи дракона с
магия. Инструментът откликвал само на човек със сърцето на
вълшебник.
Пръв опита най-старият паун. Разперил опашка, той с важна
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стъпка се доближи към Арфата и наведе глава. Подръпна с човка една струна и във въздуха се понесе една-единствена чиста
нота. Не се случи нищо друго – магията на Арфата все така спеше. Паунът опита пак и получи същия резултат – красив звук и
нищо повече.
Напред пристъпиха и други пратеници. Еднорогата плъзна
рог по струните, които прозвънтяха в прелестен акорд, ала и той
отзвуча безуспешно. Последваха огромна кафява мечка, джудже с брада до коленете, набита жена и една от водните нимфи.
Всичките им опити бяха безплодни.
Накрая от сенките до Мерлин изскочи белезникава жаба и
тръгна към Великата Елуса. Спря току извън обсега на паяка и
изрече:
– Може ти самата да не си вълшебник, но вярвам, че сърцето
ти е достойно. Искаш ли да опиташ?
Великата Елуса поклати глава, вдигна три крака и посочи към
Каирпре.
– Аз ли? – запелтечи поетът. – Шегуваш се! Имам сърце на
вълшебник, колкото имам глава на прасе. Познанието ми е кратко, мъдростта – нарядко. Никога не ще успея да събудя Арфата.
– Той поглади брадичката си и се обърна към момчето до себе
си. – Само че познавам някой, който би могъл.
– Момчето ли? – недоверчиво изръмжа кафявата мечка, а
Мерлин се размърда смутено.
– Не зная дали има сърце на вълшебник – призна Каирпре и
косо изгледа Мерлин. – Съмнявам се дори той да знае.
Мечката свали лапи на земята.
– А защо го предлагаш тогава?
Поетът почти се усмихна.
– Защото смятам, че у него има повече, отколкото издава видът му. Все пак унищожи Замъка под покрова. Нека опита с Арфата.
– Съгласна съм – рече една дребна сова и тракна с човка. –
Той е внук на Туата.
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– И син на Стангмар – ревна мечката. – Дори да може да събуди магията на арфата, не можем да му вярваме.
Насред кръга пристъпи елфата. Кафявата ѝ коса се сипеше
като поток. Тя се поклони леко на Риа, която стори същото, и се
обърна към събранието с напевен глас:
– Бащата на момчето не познавам, макар да зная от мълви, че
като млад е играл в Друма. И, както разкривеното дърво, което
е можело да порасне здраво и право, не зная той ли е виновен,
или наставниците, неоказали му подкрепа. Ала познавах майката на момчето. Наричахме я Сапфирооката Елън. Веднъж ме излекува, когато изгарях от треска. В докосването ѝ имаше повече
магия, отколкото самата тя съзнаваше. Може би синът ѝ носи
същия дар. Гласувам да му позволим да опита.
През събранието премина вълна от съгласие. Мечката сновеше напред-назад и мърмореше под нос, но не възрази.
Когато Мерлин се надигна от колоната, Риа вплете пръсти
в неговите, а той я погледна с благодарност и бавно пристъпи
към Арфата. Вдигна я внимателно, залюля я в прегръдките си и
пратениците се укротиха. Момчето си пое дълбоко дъх, вдигна
ръка и подръпна една от струните. Във въздуха увисна плътен,
вибриращ тон.
Усетил, че не се случва нищо изключително, Мерлин се обърна разочарован към Риа и Каирпре. Кафявата мечка изръмжа
доволно. Внезапно орелът, кацнал на рамото на великанката,
силно изпищя. Към него се присъединиха и други, с тропане и
възторжен рев. До ботуша на Мерлин се извиваше едно-единс
твено стръкче трева, зелено като окъпана от дъжда фиданка. Той
се усмихна и дръпна друга струна – поникнаха още.
Когато най-сетне врявата утихна, Каирпре застана до Мерлин
и стисна ръката му.
– Браво, момчето ми. Браво. – Тогава той замлъкна. – Да цериш земята е огромна отговорност, нали знаеш?
Мерлин преглътна с усилие.
– Знам.
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– Започнеш ли, не можеш да спреш, докато не приключиш.
Дори сега Рита Гаур крои планове за ново нападение. Бъди
с игурен в това! Мрачните хълмове, където мнозина от поддръжниците му спотайват в пещери и усои, са най-силно поразени от
Болестта – и най-уязвими. Най-добре ще е бързо да излекуваме
тези възвишения, за да се върнат там миролюбивите създания.
Това ще осуети първоначалните кроежи на нашествениците и
ще ни гарантира, че при следваща атака можем да разчитаме на
предупреждение.
Той леко почука по инструмента.
– Затова трябва да започнеш точно оттам и да останеш, докато работата не бъде свършена. Едва по-късно ще продължиш
с Покварените земи и другите места, които чакат да разцъфтят
отново. Трябва да излекуваш Мрачните хълмове, преди да се
върне Рита Гаур, иначе ще загубим единствения си шанс. – Той
замислено прехапа устни. – И още нещо, момчето ми. Когато
Рита Гаур се завърне, ще те погне. Ще иска да ти „благодари“ за
всички беди, които му причини. Не прави нищо, което би прив
лякло вниманието му. Засега само лекувай.
– Ами ако не успея да разбудя Арфата отново, когато си тръгна оттук?
– Ако не откликва, нищо не може да се направи. Ала ако имаш
дарбата и не изпълниш дълга си, никога няма да ти простим.
Мерлин бавно кимна. Обграден от пратеници, той понечи да
прехвърли Арфата през рамо.
– Чакай!
Бе вещицата Домну. Докато крачеше към момчето, тя ококори
очи и по челото ѝ плъзнаха вълни от бръчки. Тя вдигна ръка и
посочи Мерлин с възлестия си пръст.
– Получовешкото дете не може да носи Арфата. Трябва да
напусне острова! Ако остане, Финкайра е обречена.
Почти всички трепнаха от тези думи, особено самият Мерлин. Те внушаваха странна власт, а смисълът на прокобата ѝ
режеше по-дълбоко от меч.
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Домну размаха пръст.
– Ако не си тръгне, при това скоро, всички ще загинем. –
Повя хлад и дори великаните разкършиха рамене. – Всички ли
забравихте какво отреди самият Дагда: никой с човешка кръв
не може да остане задълго. Всички ли забравихте че, напук на
още по-древна забрана, това момче се роди тук? Позволите ли
му да понесе Арфата, то ще приеме това място за отредения му
дом. Сигурно не възнамерява да се върне в света отвъд мъглите. Вслушайте се в предупреждението ми. Това момче може да
наруши равновесието между световете ни! Може да ни навлече
гнева на Дагда! Или по-зле – продължи тя, злобно ухилена. –
Може да се окаже инструмент на Рита Гаур, също като баща си!
– Не съм! – възрази Мерлин. – Искаш да ме прокудят, за да не
ми върнеш Галатор.
Очите на Домну припламнаха.
– Ето, виждате ли? Обръща се към Великия съвет, въпреки
че не е един от нас. Не уважава законите на Финкайра, както не
уважава и истината. Колкото по-бързо ни напусне, толкова подобре.
Мнозина в тълпата заклатиха глави, омаяни от думите ѝ.
Мерлин понечи отново да продума, но друг го изпревари.
Беше Риа. Със светнали сиво-сини очи, тя се изправи пред
плешивата вещица.
– Не ти вярвам. Просто не ти вярвам! – Тя си пое дълбоко дъх
и рече: – Не си ли ти онази, която забравя нещо? Едно прастаро
пророчество, което гласи, че само дете с човешка кръв може да
победи Рита Гаур и слугите му! Ами ако това е Мерлин? Пак ли
би ще искаш да го отпратим?
Домну отвори уста и разкри черните си зъби, но после я зат
вори.
– Момииичето говори истинатааа – прогърмя дълбокият глас
на Великата Елуса. Тя надигна огромното си туловище и се взря
в Домну. – Момчееето тряябваа да остааане.
Тогава заклинанието сякаш се вдигна, а пратениците от
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в сички краища на Финкайра затропаха, заръмжаха и запляскаха
утвърдително. Домну направи гримаса.
– Предупредих ви – промърмори тя. – Това момче ще ни донесе гибел.
Каирпре поклати глава.
– Времето ще покаже.
Домну злобно го изгледа, обърна се и изчезна сред множес
твото, но не и преди да погледне Мерлин така, че стомахът му
се сви.
Риа се обърна към Каирпре.
– Няма ли да му помогнеш да я нарами?
Поетът се засмя и отметна чорлавата си грива.
– Разбира се. – После той повдигна кожената каишка над главата на Мерлин и я овеси на рамото му. – Знаеш каква отговорност е това, момчето ми. Всички разчитаме на теб. Ала и тъй
да е – нека работата ти носи радост! Нека с всяко дръпване на
струните да разцъфтява още една ливада.
Той замлъкна, замислено загледан в Мерлин, и тихо добави:
– Нека излекуваш и себе си, докато лекуваш земята ни.
Одобрителен рев огласи свещения пръстен, след което Великия съвет на Финкайра бе разпуснат.
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астанах в края на възвишението с Арфата на рамо и
я повдигнах малко по-високо. По небето се разливаха
първите лъчи на зората, обагряйки облаците в кървавочервено и нежнорозово. Рубиненият светлик пробяга по
върховете на най-далечните хълмове и сякаш подпали нарядко
пръснатите изнемощели дръвчета, които стърчаха като последните косми по глава на плешивец. Земята под тях обаче все така
тъмнееше и имаше същия цвят като ронливите стръкове трева
под собствените ми ботуши – цвета на засъхнала кръв.
Макар да крачех по пресушения от влага и живот склон, аз
се усмихвах. Почти не усещах хладината, която проникваше в
кафявата ми туника и щипеше бузите ми. Делото ми ме топлеше
– вече трета седмица връщах земята към живот.
Също както собствения ми дядо, великият вълшебник Туата,
аз носех Арфата през поля и гори и също като него пробуждах
жизнените им сили – изненадващо лесно, бих добавил. Арфата
откликваше все по-лесно с всеки изминал ден, изпълнявайки
повелите ми почти с нетърпение, сякаш ме е чакала още от времето на Туата.
Ала дори сред този свой успех осъзнавах, че не съм вълшебник. Познавах магията съвсем бегло, дори ден не бих издържал
като чирак на Туата. И все пак... бях нещо. Спасих приятелката
си Риа от сигурна смърт от ръката на Стангмар. Срутих целия
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му замък. Осуетих плановете на господаря му Рита Гаур. Справедливо бе Великият съвет да ми повери Арфата. Както и Арфата да ми се подчинява.
Докато наближавах една щръкнала от земята скала, забелязах
в сянката ѝ пресъхнало поточе. Очевидно там от години не бе
текла вода. Почвата, която вятърът още не бе отнесъл, изглеждаше напукана и суха като труп в пустиня. Нищо не вирееше там,
освен едно самотно дръвче с почти обелена кора и напълно опадали листа. Нямаше растения, нямаше насекоми, нито каквито
и да било други животни.
Потърках възлестия връх на жезъла си с уверена усмивка,
усещайки под пръстите си дълбоките бразди в дървото. Замириса на ела. Оставих го на земята, свалих Арфата от рамото си,
като внимавах да не оплета каишката ѝ с презрамката на торбата, пълна с лековити билки. Те бяха последното, което получих
от майка си в последните ни мигове заедно. Хванал Арфата в
лявата си ръка, аз за пореден път разгледах фино издяланите
цветя и растения по рамката ѝ, апликациите от ясеново дърво,
прецизно разположените отвори. Струните от кози черва блестяха на светлината на пробуждащото се слънце, а грифът ѝ бе
извит грациозно като крилете на лебед. Обещах си, че някой ден
ще се науча как се прави такъв инструмент.
Повя още един хладен полъх, а аз прокарах пръсти по струните. От Арфата се изля поток от музика, люшна се във въздуха и
го изпълни с магия, която окрили сърцето ми така, както някога
бе успявала само песента на майка ми. Макар да бях преминал
с Арфата през десетки подобни хълмове, музиката ѝ беше все
така нова за мен. Знаех, че ще остане такава завинаги.
През почвата си проби път крехка вейка и се разлисти. Отново дръпнах струните.
Изведнъж склонът оживя. Стъпкани стръкове трева се раззелениха. По пресъхналото корито на поточето потече вода и
попи в жадната почва. От двете му страни се надигнаха сини
цветчета, обляни в роса. Ново ухание изпълни въздуха, някакво
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съчетание на лавандула, мащерка и кедър.
Жадно поех тази хармония от аромати, докато слушах прелестните трели на Арфата. Усмивката ми се стопи, когато си
спомних за билките в дома на майка ми. Колко отдавна не ги
бях вдъхвал! Още отпреди да се родя, Сапфирооката Елън се бе
обграждала с изсушени венчелистчета, семена, листа, корени,
дървесна кора и всякакви други билки и мехлеми, с които да
лекува другите. Ала понякога си мислех, че събира тези неща
само за да се наслади на ароматите им. Аз също им се наслаждавах – освен на този на копъра, от който винаги кихах.
Много по-голямо удоволствие обаче ми бе доставяла компанията на майка ми. Винаги се опитваше да ме дари с топлота и
чувство за безопасност. Дори когато светът не го позволяваше,
а това бе твърде често. Беше се грижила за мен през всичките
онези тежки години в Гуинед – наричан от някои Уелс, – без да
поиска дори благодарност в замяна. И въпреки че често странеше от мен с надеждата да ми спести разкази за миналото ми,
въпреки че често почти се давех от гняв, когато отказваше да ми
каже и думичка за баща ми и когато ѝ отвръщах рязко, уплашен
и объркан, отказвайки да я нарека с едничката дума, която знаех, че иска да изрека – дори тогава я обичах.
И сега най-сетне осъзнавах какво е сторила за мен – и не
можех да ѝ благодаря. Тя бе далеч отвъд мъглите, отвъд океана,
отвъд назъбените брегове на Гуинед. Не можех да я докосна. Не
можех да произнеса думата „майко“.
От един клон се разнесе песента на дъждосвирец и върна
мисл ите ми в настоящето. Каква звучна песен, тъй пълна с покой! Отново подръпнах струните.
Пред очите ми дървото избухна от живот. Прокараха пъпки,
показаха се листа, клоните се обсипаха с яркоцветни пеперуди.
Клоните и стволът се покриха с гладка сива кора. Корените се
надигнаха, впиха се в брега на потока, който се носеше бързо
надолу по склона.
Бук. Усмихнах се широко, когато мощните му клони се
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 ресегнаха нагоре към небето, а ветрецът разроши сребристите
п
му листа. Нещо у бука винаги ме е изпълвало със спокойствие, с
усещане за безмълвна сила. Бях спасил този, срещу който стоях,
бях го върнал към живота – както и целия хълм, и много други
преди него. Развълнува ме собствената ми сила. Великият съвет бе направил добър избор... може би наистина имах сърце на
вълшебник.
Тогава, в една канавка между два корена край потока, зърнах
отражението си. Стреснаха ме белезите по бузите ми и слепите
ми очи. Усмивката ми повяхна. Как бе описала Риа очите ми в
първия ни ден заедно? Като две звезди, забулени от облаци.
Щеше ми се отново да виждам със собствените си очи.
Вторият ми взор, разбира се, беше за предпочитане от слепотата. Никога няма да забравя мига, когато осъзнах, че мога да
виждам и другояче. Но вторият ми взор никога не можеше да
замени истинския. Цветовете бледнееха, детайлите се сливаха,
мракът напираше по ъгълчетата на полезрението ми. Какво ли не
бих дал, за да изцеля очите си! Макар и обгорени и непотребни,
знаех, че са там. Непрестанно ми напомняха какво съм изгубил.
А то бе толкова много! Едва на тринайсет бях загубил майка
си, баща си, дома си и очите си. Почти чувах майка ми окуражително да ме пита дали не съм спечелил нещо. Какво? Куражът
да живея сам, навярно. И способността да спася всички болни
земи на Финкайра.
Обърнах се към бука. Вече бях прекосил много от Мрачните
хълмове, от отломките на Крепостта под покрова, от която бе
останал само святият кръг от камъни, и бях стигнал почти до северния край на Призрачното мочурище. В следващите няколко
седмици щях да измина и останалото разстояние, а след това да
навляза в Покварените земи. Макар да изобилстваше от тайни,
Финкайра не беше толкова голям.
Оставих Арфата на земята и доближих бука. Опрях длани на
гладката сребриста кора и разперих пръсти, чувствайки живителния поток в дебелия дънер. Присвих устни и нададох свистящ
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зов. Дървото потрепери, сякаш се отърсваше от невидими вериги. Клоните помръднаха и издадоха звук, подобен на моя.
Кимнах, доволен от напредъка си. Отново просвистях. Дървото отвърна. Само че този път не само потръпна – бях му дал
команда.
Приведи се. До земята. Исках да се настаня сред най-високите му клони. След това щях да му наредя да се изправи отново и
да ме вдигне към небето. Откакто се помнех, обичах да се катеря по върховете на дърветата, независимо от времето. Но досега
винаги бях принуден да стигам дотам сам.
Колебливо, с много пукане и скърцане, големият бук започна
да се накланя. Част от кората се отлепи от ствола. Проточих
врат, загледан в най-високите клони. Докато дървото се привеждаше пред мен, си избрах място, не много далеч от самия връх.
Ненадейно дочух друго свистене. Дървото спря и бавно започна да се изправя. Гневно повторих командата си, а то отново
се спря и ми се подчини. Тогава отново дочух свистене отдругаде. Заповедта ми пак се оказа неуспешна.
Бузите ми пламнаха. Как бе възможно? Впих пръсти в ствола,
готов да опитам отново, но тогава се разнесе ясен, звънлив смях.
Извъртях се и видях момиче в листна премяна със сиво-сини
очи и кестеняви къдрици. Обгръщаха я лъскави лози, сякаш самата тя бе дърво. Погледна ме, без да примига, ала не спираше
да се смее, сложила ръце на колана си от сплетени треви.
– Риа! Трябваше да се досетя.
Тя наклони глава.
– Толкова скоро ли те измори буковият език?
– Още щях да си говоря с бука, ако не ни беше прекъснала.
Риа тръсна къдриците си, в които виждах и свежи листа.
– Не съм прекъснала разговора ви, само заповедите ти.
Раздразнен, вдигнах поглед нагоре, към блещукащите листа
на бука.
– Ще ме оставиш ли сам?
Тя отново поклати глава.
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– Трябва ти водач, иначе може да се изгубиш. – Тя се загледа
загрижено в бука. – Или пък да опиташ някоя глупост.
Направих кисела гримаса.
– Не си ми водач! Поканих те да дойдеш с мен, забрави ли?
Само че не очаквах да ми се бъркаш.
– Когато започнах да те уча на езика на дърветата, не очаквах
да го използваш, за да ги нараняваш.
– Да ги наранявам? Не виждаш ли какво правя?
– Да. И не ми харесва. – Тя тропна с крак върху тревата и
я стъпка. – Опасно и неуважително е да караш дървото да се
привежда така. Може да си навреди – или дори да загине. Ако
искаш да седнеш на някой клон, покачи се сам.
– Знам какво правя.
– Е, тогава не си научил нищо през последните три седмици!
Не помниш ли първото правило на дървесния език?! Слушай,
преди да говориш.
– Само гледай. Ще ти покажа колко съм научил.
Тя закрачи към мен и ме стисна силно за лакътя.
– Понякога ми приличаш на момченце. Толкова самонадеян,
толкова безразсъден!
– Махай се! – излаях аз. – Аз спасих това дърво! Върнах му
живота! Ако поискам, имам право да го накарам да се приведе.
Риа се намръщи.
– Не, Мерлин. Не ти спаси дървото. – Пусна ме и посочи инс
трумента в тревата. – Цъфтящата арфа го спаси. Ти си просто
онзи, на когото разрешиха да я носи.
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